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5.5.2010 8ª Reunião Ordinária da Comissão

de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.5.2010 950

6.5.2010 33ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

8.5.2010 288

6.5.2010 6ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Comemorar o Dia da

Independência do Estado de

Israel

11.5.2010 415

6.5.2010 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

11.5.2010 431

6.5.2010 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

13.5.2010 492



____________________________________________________________________________

6.5.2010 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Turismo, Indústria,

Comércio e Cooperativismo na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

15.5.2010 726

6.5.2010 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

15.5.2010 727

10.5.2010 7ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Comemorar o Dia Nacional das

Comunicações

12.5.2010 435

10.5.2010 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

13.5.2010 493

10.5.2010 23ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

14.5.2010 593

11.5.2010 34ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

13.5.2010 453

11.5.2010 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

13.5.2010 494

11.5.2010 26ª Reunião Extraordinária da 4ª 15.5.2010 680



____________________________________________________________________________

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

11.5.2010 13ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

15.5.2010 728

11.5.2010 8ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

21.5.2010 952

11.5.2010 8ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

26.5.2010 1132

11.5.2010 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

28.5.2010 1332

12.5.2010 35ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

14.5.2010 533

12.5.2010 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

14.5.2010 595

12.5.2010 27ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

15.5.2010 713



____________________________________________________________________________

12.5.2010 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

19.5.2010 758

12.5.2010 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.5.2010 953

12.5.2010 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Minas e Energia na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

21.5.2010 954

12.5.2010 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.5.2010 956

12.5.2010 8ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.5.2010 958

12.5.2010 9ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.5.2010 959

12.5.2010 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

21.5.2010 961



____________________________________________________________________________

Legislatura

12.5.2010 12ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.5.2010 962

12.5.2010 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

27.5.2010 1328

13.5.2010 36ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

15.5.2010 635

13.5.2010 8ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

Entrega ao Sr. Alberto Medioli,

Diretor-Geral do Grupo Sada, do

Título de Cidadão Honorário do

Estado de Minas Gerais

18.5.2010 739

13.5.2010 24ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

19.5.2010 759

13.5.2010 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

19.5.2010 761

13.5.2010 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Turismo, Indústria,

21.5.2010 964



____________________________________________________________________________

Comércio e Cooperativismo na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

13.5.2010 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

21.5.2010 965

14.5.2010 25ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

19.5.2010 763

14.5.2010 1ª Reunião Especial da Comissão

de Participação Popular na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

21.5.2010 966

17.5.2010 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

19.5.2010 764

17.5.2010 9ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Associação de

Engenheiros do DER-MG -

Assender - pelos Trinta Anos de

sua Fundação

20.5.2010 852

17.5.2010 1ª Reunião Especial da Comissão

de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

21.5.2010 968



____________________________________________________________________________

16ª Legislatura

17.5.2010 26ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

21.5.2010 969

18.5.2010 37ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

20.5.2010 777

18.5.2010 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

21.5.2010 972

18.5.2010 27ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

21.5.2010 975

18.5.2010 28ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

21.5.2010 976

18.5.2010 28ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

25.5.2010 1087

18.5.2010 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

26.5.2010 1134

18.5.2010 14ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 4ª

28.5.2010 1334



____________________________________________________________________________

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

19.5.2010 38ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.5.2010 902

19.5.2010 6ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

22.5.2010 1018

19.5.2010 29ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

25.5.2010 1104

19.5.2010 29ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

26.5.2010 1134

19.5.2010 13ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

26.5.2010 1135

19.5.2010 10ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

Realização do Ciclo de Debates

“Pacto Federativo Questão

Tributária e Políticas Públicas

do Brasil”

27.5.2010 1189

19.5.2010 12ª Reunião Ordinária da Comissão 27.5.2010 1329



____________________________________________________________________________

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

19.5.2010 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

28.5.2010 1336

19.5.2010 10ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

29.5.2010 1384

20.5.2010 39ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

22.5.2010 997

20.5.2010 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

Popular na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

22.5.2010 1020

20.5.2010 11ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

Realização do Ciclo de Debates

“Pacto Federativo Questão

Tributária e Políticas Públicas

do Brasil”

27.5.2010 1220

20.5.2010 Evento Realizado na 39ª

Reunião Ordinária da 4ª Sessão

27.5.2010 1272



____________________________________________________________________________

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

Realização do Ciclo de Debates

“Pacto Federativo Questão

Tributária e Políticas Públicas

do Brasil”

20.5.2010 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Turismo, Indústria,

Comércio e Cooperativismo na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

28.5.2010 1337

20.5.2010 12ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

29.5.2010 1385

24.5.2010 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

28.5.2010 1338

24.5.2010 1ª Reunião Especial da Comissão

de Direitos Humanos na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

29.5.2010 1386

25.5.2010 40ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

27.5.2010 1151

25.5.2010 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

28.5.2010 1340



____________________________________________________________________________

da 16ª Legislatura

25.5.2010 15ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

28.5.2010 1341

25.5.2010 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

28.5.2010 1343

25.5.2010 30ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

29.5.2010 1381

25.5.2010 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

29.5.2010 1387

25.5.2010 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

29.5.2010 1388

26.5.2010 Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

28.5.2010 1332

26.5.2010 30ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

29.5.2010 1388

27.5.2010 41ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão 29.5.2010 1359



____________________________________________________________________________

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 1º DE MAIO DE 2010

ATAS

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

LEGISLATURA EM 29/4/2010

Presidência do Deputado João Leite

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Weliton Prado - Almir Paraca - André Quintão - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos

Gomes - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -

Duarte Bechir - Durval Ângelo - Fábio Avelar - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo

Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Às 14h15min, a lista de comparecimento

não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa de abrir a

reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para a

especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 23ª 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: Palavras do Sr. Presidente - Questão de ordem; suspensão e reabertura da

reunião - 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 - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir
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Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -

Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio

Malheiros - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil

Pereira - Gláucia Brandão - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Marcus Pestana - Mauri Torres - Neider Moreira -

Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter

Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h8min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

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

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei nº 3.501/2009, apreciado na extraordinária realizada ontem, à noite.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Neste momento, buscamos acordo, tendo em

vista as emendas que foram apresentadas no projeto que trata da licença-
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maternidade. Portanto peço a V. Exa. que suspenda a reunião por 5 minutos para

fecharmos entendimento.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 15 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, quero pedir ao nosso pessoal do

som que fique mais atento aos equipamentos. Conversando com os ilustres

Deputados, há uma emenda que prevê que a licença-maternidade não interrompe a

progressão na carreira, o que é justíssimo, em que pese a orientação da Seplag para

não ser votado desse jeito. A emenda apresentada, não sei por qual Deputado, é

corretíssima. Foram necessários cinco meses para convencermos o Diretor-Geral

desta Casa a elaborar uma deliberação que encampasse os servidores desta

Assembleia. V. Exa. participou da reunião, com o Dr. Hely Tarqüínio. Não é possível

permitir que esse projeto não seja votado porque a Seplag não quer que as

servidoras do Executivo, após adquirirem licença-maternidade, tenham progressão na

carreira. É óbvio que tem de haver progressão. Uma licença não pode servir de

pretexto para obstruir, postergar ou impedir a progressão da carreira das servidoras

civis e militares. Não sei de quem é a autoria da emenda. Iremos debruçar-nos sobre

o projeto. A emenda é legítima. A Seplag precisa compreender que licença-

maternidade não pode impedir as servidoras de progredirem na carreira. Essa

emenda, pelo menos no mérito, é perfeitamente aceitável, mas está impedindo a

possibilidade de acordo para a votação. Mais cedo, conseguimos aprovar o pedido de

urgência e vamos esperar que o Deputado Mauri Torres, Líder do Governo, e os

demais Líderes, convençam a Seplag disso. É um absurdo a Seplag pedir a não

aprovação da emenda, porque a servidora não pode contabilizar o tempo da licença-

maternidade para progredir na carreira. É quase o fim do mundo. Ou seja, ela tem o

direito, mas não pode progredir na carreira. A emenda é corretíssima, é justa.
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Tentaremos sensibilizar não só os Deputados da Oposição - PT, PCdoB e PMDB -,

mas também os Deputados da base de governo. Nesta Casa, já fizemos essa

correção. Há ainda outra denúncia de servidores desta Casa acerca da licença

médica. O cidadão daqui não pode adoecer; se adoecer, não pode contabilizar o

tempo para progredir na carreira. Vamos comunicar isso ao Deputado Alberto Pinto

Coelho, Presidente desta Casa, que terá de providenciar imediatamente uma

alteração, por meio de nova decisão da Mesa. Não é possível que o servidor da

Assembleia Legislativa não possa ficar doente por mais de 30 dias. Então, se for

atropelado quando estiver vindo para o trabalho e tiver de ficar 90 dias de licença,

isso impedirá sua progressão. Isso é absurdo, é o fim do mundo. Solicitamos ao

nosso Presidente que peça ao Diretor-Geral que elabore nova deliberação da Mesa,

pois não é possível que pessoa que adoeça e que tenha laudo médico não possa

progredir na carreira. Não podemos aceitar isso. Repito: essa emenda - não sei qual

Deputado a fez - é justíssima. A Seplag não pode, de maneira alguma, Sr.

Presidente, continuar com este posicionamento. Então, se nossa gestante tiver a

licença-maternidade prorrogada por mais dois meses, não progredirá na carreira. Isso

é o fim do mundo. Infelizmente, encontramos técnicos na Seplag que têm visão

apenas tecnicista, esquecendo-se de que há outros valores, valores sociais,

especialmente o princípio fundamental consagrado na Constituição da República que

se chama dignidade da pessoa humana. Como dizia nosso grande e saudoso Prof.

Paulo Neves de Carvalho, o texto frio da lei não pode sobrepor-se à questão social,

muito menos à dignidade da pessoa humana. Portanto ficam registradas minhas

palavras no tocante a essa matéria, Sr. Presidente.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Parabenizo a equipe da Sudecap, que está

estudando e acompanhando as obras de Belo Horizonte. Ontem estive na Sudecap

para ver algumas obras de acesso, principalmente no Mineirão e ali na Avenida

Abrahão Caram, e o tratamento dado a este Deputado e aos moradores que me

acompanhavam foi o melhor possível. Essa é obrigação da Prefeitura, mas temos de

tirar o chapéu pela explicação da Prefeitura, principalmente pelos responsáveis pela

Sudecap. Tenho certeza de que essa equipe comandada pelo Murilo Valadares é

brilhante e vem fazendo o melhor para Belo Horizonte no que diz respeito ao sistema
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viário. Também parabenizo o povo belo-horizontino, os usuários dos bares e dos

restaurantes de Belo Horizonte, as pessoas que estão deixando de fumar dentro dos

bares. Não é porque há lei, Sr. Presidente. Nossa lei, que faz 30 dias na próxima

semana, é sucesso e, independentemente da regulamentação que será feita agora

pelo governo do Estado, já pegou. Este Estado ficou um pouquinho atrasado quanto à

regulamentação. Pelo que entendo, quando aprovamos a lei aqui e esta entrou em

vigor, estipulamos o período para que fosse regulamentada, mas infelizmente a

Secretaria ficou dando cabeçada. Então ela entrou em vigor, mas sem

regulamentação. Ou seja, está funcionando sem regulamentação. Estou tentando me

inteirar dessa regulamentação, porque fico com medo de tentarem trazer alguma

novidade na lei ou bolarem algo - não sabemos o que passa na cabeça destes

técnicos - que a atrapalhe. Deixo bem claro que, quando fizemos lei constitucional

nesta Casa, pensamos em tudo, para que as multas fossem aplicadas e não

precisássemos voltar atrás. Por exemplo, no Estado de São Paulo, Sr. Presidente,

nenhuma multa foi aplicada, porque a lei é inconstitucional; no Rio de Janeiro, da

mesma forma. A situação mais vergonhosa é a do Estado de São Paulo. Lá, o

Governador teve de voltar atrás, quando proibia o fumo nos estádios de futebol. Eu

deixava bem claro que, em Minas, pode-se fumar nas arquibancadas do Mineirão. O

que não podemos é fumar no “hall” principal nem nos locais fechados. Em São Paulo,

era proibido fumar em tudo. O Governador teve de voltar atrás e retirar da

regulamentação a proibição do fumo nos estádios, no Ibirapuera e nos espaços

abertos. Criamos uma lei para ficar, e que realmente pegou, é exemplo em 12

Estados. Sr. Presidente, hoje podemos ver as pessoas se levantarem das mesas

para fumar na porta dos restaurantes. Por exemplo, vemos funcionários desta Casa

saírem dos gabinetes e dos corredores para irem à porta da Assembleia a fim de

fumar. Ao contrário de São Paulo, onde não se pode fumar na porta da Assembleia

nem debaixo de uma sacada. Para se fazer isso, é preciso ir para o meio da rua. Em

Minas, a lei é um sucesso. Lembro-me de um radialista da madrugada mineira,

quando criticou essa lei. Na verdade, ele saiu fugido de Portugal, onde trabalhou, e

correu para cá. Ele deve a Belo Horizonte e a todo o mundo. No seu programa das

madrugadas, criticava que esta Casa não estava fazendo a parte dela. Fico agora
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impressionado de ver hoje, na imprensa, como radialista e jornalista que sou, um

locutor de rádio - um “bobão”, para usar um termo popular, que não sabe o que fala -

criticar esta Casa quando apresentamos uma lei dessa natureza. Fica aqui um recado

para ele. Quando for dizer as besteiras que diz e começar as suas dívidas, pois é um

sujeito endividado, olhará para fora e dirá assim: “Que bom que essa lei deu certo”.

Foi ruim para ele, pois gravava muitos comerciais de esportes e para companhia de

cigarros. Depois isso aí pode diminuir. Portanto, fica o recado aqui para esse popular

“bobão”, radialista das madrugadas, que mostrou que não tem hombridade,

idoneidade nem seriedade e que se apresentou como um “picareta” no microfone nas

madrugadas do rádio mineiro. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Weliton Prado - Em relação ao Projeto nº 4.388, em que se prorroga a

licença-maternidade, a emenda mencionada aqui é de nossa autoria - aliás, tenho

essa grata satisfação. Apresentamos essa emenda justamente para que o projeto

tenha sentido e possamos melhorá-lo, a fim de que tenha aplicabilidade, garantindo a

prorrogação da licença-maternidade para as servidoras públicas. Esperamos que o

projeto seja aprovado com a nossa emenda - aliás, ela o melhora, e muito. Gostaria

de dizer que amanhã, mais uma vez, estaremos com os professores e caminharemos

com os servidores públicos de todo o Estado, que farão uma grande concentração em

Belo Horizonte, na Praça da Assembleia. Deixamos aqui o nosso apoio e a nossa

solidariedade ao conjunto dos servidores públicos de Minas Gerais, de forma muito

especial aos nossos professores, que estão paralisados e de greve, lutando para que

a lei seja cumprida. Esse é o grande absurdo, pois, se existe uma lei, ela tem de ser

cumprida e respeitada, haja discordância ou não. Muitos discordam de pagar IPVA.

No entanto, se ele não for pago, o veículo é apreendido. A pessoa pode discordar de

pagar Imposto de Renda, mas é obrigada a pagá-lo. Pode discordar de pagar as

contas de água e de luz, que, aliás, são muito caras, mas, se não as pagar, a água e

a luz serão cortadas. O próprio agente público, o próprio governo é o primeiro a

desrespeitar a legislação. Essa é a contradição. Os que deveriam respeitar e cumprir

a legislação, quando se trata do Estado, são os primeiros a descumpri-la. O Estado

não cumpre a lei federal que estabelece o piso nacional do salário dos servidores da

educação. Por isso, os servidores de Minas Gerais estão mobilizando-se como jamais
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aconteceu nos últimos anos. Eles estão em todos os cantos do Estado. O movimento

está fortíssimo, apesar de grande parte da imprensa não divulgá-lo, pois forças

ocultas não deixam. Mas o movimento está muito forte no Sul de Minas, no Norte, no

Jequitinhonha, no Noroeste, no Triângulo Mineiro, no Pontal, no Alto Paranaíba, na

região Central, em Belo Horizonte, na Região Metropolitana, na Zona da Mata; enfim,

o movimento dos servidores públicos realmente está “bombando”. Eles estão

conscientes, já chegaram ao fundo do poço. Não há como um professor sobreviver

com uma “merreca”, com um salário de fome. O valor do salário inicial de um

professor em nosso Estado é de menos de um salário mínimo. Não há como o

professor ter dignidade, sobreviver com isso. Infelizmente, o Governador Aécio Neves

saiu do governo e não cumpriu o que prometeu. O que ele prometeu em campanha

para a reeleição? Que, em Minas Gerais, os servidores teriam uma das melhores

remunerações de todos os Estados da Federação. Mas não foi isso que aconteceu,

uma vez que Minas Gerais é o Estado que pior paga aos seus servidores: menos de

um salário mínimo. O Estado paga um salário de fome. Os servidores pagam Ipsemg,

e, principalmente no interior, não há médicos especialistas, médicos credenciados. Se

precisarem de um especialista, eles têm de vir a Belo Horizonte. Pagam passagens

caras e, quando chegam aqui, recebem a porta na cara, porque não está marcada a

consulta, não existe médico, falta esparadrapo, falta tudo. Os contratos com

enfermeiros foram cancelados; portanto, não há médicos nem enfermeiros. A

situação do Ipsemg é drástica, lastimável. O servidor paga para ter atendimento à

saúde, mas este não é prestado em todo o Estado. Realmente a situação é muito

triste em Minas Gerais. O sistema educacional vive outro caos. Reconhecemos a

força de vontade dos servidores de cumprirem seu papel sem a menor estrutura. As

escolas não têm cadeiras, carteiras, e sempre falta a merenda no início do ano. Há

muitas escolas que não têm água, rede de esgoto. Se o menino quiser ir ao banheiro,

ele tem de ir para o meio do mato. Muitas escolas do nosso Estado também não têm

iluminação. Essa é a situação da educação no Estado de Minas Gerais. Os

professores estão fazendo das tripas coração para servirem bem, cumprirem o seu

papel, que é de ensinar, educar, formar cidadãos, infelizmente sem as menores

condições. Enfrentam muitas dificuldades. O conjunto dos nossos servidores



____________________________________________________________________________
8

desempenha muito bem a sua função, mas eles não são valorizados por isso. O

Orçamento do Estado chega a mais de R$40.000.000.000,00. Nos últimos anos,

passou de R$17.000.000.000,00 para mais de R$40.000.000.00,00.

Lamentavelmente, o salário dos servidores não teve essa mesma progressão.

Realmente isso aconteceu com todos os servidores públicos. A situação dos

professores é muito difícil. As merendeiras e as Auxiliares de Serviços Gerais estão

do lado dos professores. A situação dos servidores da segurança pública também é

complicada. O governo fez uma série de promessas - auxílio-periculosidade -, mas

não as cumpriu junto à categoria. Parabenizo a todos, agradecendo-lhes. Amanhã

estaremos firmes com os servidores, ao lado dos professores, na Praça da

Assembleia, em defesa da dignidade e pela implementação do piso nacional da

educação. Apresentamos uma emenda, mas infelizmente ela não foi aprovada nesta

Casa.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, quero relatar aqui e anunciar que, no

Norte de Minas Gerais, nossa universidade, a Unimontes, encontra-se em greve

geral. Os professores, os funcionários técnicos, os funcionários do hospital

universitário e também os estudantes estão todos em greve. Fiquei abismado com os

valores. Participei de audiência pública na segunda-feira, na Câmara Municipal de

Montes Claros, de café da manhã com os servidores. A situação é um caos total, não

só no aspecto salarial, mas em todo o conjunto de reivindicações dos servidores da

Unimontes. A questão salarial é realmente preocupante. Estamos aqui com

contracheque de alguns servidores que recebem salário-base: funcionários de

universidade estão recebendo R$330,00, R$400,00. Isso é absurdo. A saúde está

capengando. No Norte de Minas, em Montes Claros, estamos com problema sério.

Os hospitais regionais de Brasília de Minas e de Janaúba estão com problemas

seriíssimos por falta de repasse. O Estado está atrasando o repasse que é feito todo

mês, está deixando a saúde em dificuldades. Os médicos e os anestesistas estão

entrando em greve, e agora há greve do hospital universitário e greve geral da

Unimontes. A situação é caótica; os salários, irrisórios. Há gente aqui que,

dependendo da situação, está ganhando menos do que a ajuda do Bolsa-Família.

São funcionários do governo do Estado, de universidade, que têm salário-base de
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R$330,00, salário líquido de R$297,00! Essa é a realidade. Está aqui o contracheque,

ninguém está inventando nada, não. Portanto, precisamos tomar atitude, o governo

precisa tomar atitude e tratar melhor a educação e o ensino superior. Também os

serventes escolares, os professores que estão na Secretaria, os funcionários da

Polícia Civil que estão nos escritórios recebem menos de um salário mínimo como

salário-base. É absurdo que, neste momento em que o País está, existam várias

categorias em Minas Gerais recebendo menos de um salário mínimo. Registro aqui

nosso apoio, nossa convicção. Estamos solicitando reunião com a Sra. Renata

Vilhena, Secretária de Estado, para que receba a comissão de greve da Unimontes a

fim de abrir negociação séria. O hospital está paralisado há mais de 30 dias, e isso

está prejudicando toda a região. Essa situação não pode continuar. Por isso,

precisam receber esse comando de greve, precisam fazer proposta que atenda aos

anseios dos servidores para que voltem ao trabalho e para que voltem também à

normalidade a saúde e a educação, que estão paralisadas na região. Estou

solicitando até apoio de toda a nossa Bancada, do PCdoB, do PT, do PMDB e dos

demais Deputados da Casa para nos ajudar junto ao governo, a fim de resolver o

problema, porque o Norte de Minas já é prejudicado na distribuição dos recursos. O

governo esteve nesses dias nas regiões do Triângulo Mineiro e de Uberaba e liberou

investimento de R$700.000.000,00; esteve em Juiz de Fora e liberou

R$8.000.000.000,00; liberou mais não sei quantos milhões para a saúde e, para o

Norte de Minas, não liberou nada. O único instrumento de desenvolvimento da nossa

região, a Unimontes, que é nosso patrimônio, está agora de portas fechadas e em

greve geral, porque os salários dos servidores dessa Universidade são totalmente

inferiores aos padrões dos servidores de outras universidades do Brasil e de Minas

Gerais, particulares e públicas. Portanto, registramos aqui que estamos solidários ao

movimento. Continuaremos firmes na luta em favor dos servidores da Unimontes.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, nesta questão de ordem, quero

abordar assunto que me deixou extremamente intrigado e acho que deixa o povo

brasileiro revoltado: a forma como se trata o aposentado em nosso país. Não se trata

com respeito a quem muito fez pelo País, a quem dedicou sua vida trabalhando e,

naturalmente, pagando a contribuição para se aposentar - pelo menos é o caso da
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quase totalidade. Há pequeno número em que não se trata de previdência, é a Lei

Orgânica da Assistência Social. É fundamental, em qualquer país decente, que se

cuide também do lado social daqueles que, por alguma razão, não podem trabalhar e

são aposentados antes mesmo de iniciar carreira ou possibilidade qualquer: os

contemplados pela Lei Orgânica da Assistência Social, que representam pequena

minoria. A grande maioria aposenta-se, não por favor do governo, mas porque

trabalhou, pagou e contribuiu para a Previdência. Obviamente, essas pessoas têm

direitos; entretanto, eles não são respeitados e ainda acabam sendo objeto de

demagogia, de uma série de promessas. Falta coerência do governo. O atual governo

federal usou uma boa razão na busca do voto dessa parcela significativa do povo

brasileiro, os aposentados, quando disse que iria dar-lhes tratamento digno. Mais que

isso, atacou os governos anteriores, dizendo que agora os aposentados seriam

tratados com respeito. E o que ocorreu? Estamos chegando a oito anos de governo,

mas tudo que poderia ser feito para melhorar a vida do aposentado foi feito ao

contrário, pois ele foi literalmente roubado. Criou-se um famigerado fator

previdenciário, que foi condenado pelo governo atual, e isso é um fato e um erro que

vem de muito tempo e não se justifica manter. É onde clamo por coerência. Pregou-

se para o povo brasileiro, para os aposentados, que haveria um governo dos

trabalhadores que iria tratá-los com respeito e dignidade. Pois bem! O aposentado foi

perdendo, perdendo e hoje vive em situação de desespero, de miséria. Por que

abordo esse assunto nesta questão de ordem? Por que me surpreendeu ver hoje

manchetes de jornais e reportagens dizendo que o Presidente Lula cedeu ao

Congresso e permitirá 7% de reajuste para o aposentado. Ele fala como se isso fosse

praticamente um presente. Queria que houvesse uma reflexão por parte daqueles

que criticam tanto, mas não fazem a autocrítica. Afinal, 7% é tudo o que o aposentado

pôde receber depois de perder durante os dois mandatos do atual governo federal.

Em meu gabinete, recebi um senhor, de quase 70 anos de idade, que se emocionou

e disse que lutou, trabalhou, cuidou da família por mais de 40 anos e se aposentou

com uma remuneração que não era grandes coisas, mas para ele era a esperança de

concluir seus dias de vida de maneira digna. Ele falava de algo próximo de quatro

salários mínimos. Se esse valor tivesse sido pelo menos mantido, ele estaria
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recebendo mais ou menos R$2.000,00. Hoje ele recebe quinhentos e poucos reais,

um salário mínimo, como se fosse um favor do governo. E isso poucos anos depois

de ter-se aposentado. A vida inteira ele pagou, pagou, pagou, e depois lhe é tomado

tudo que pagou. De repente vem o governo e diz: terei um gesto de generosidade

para com você, aposentado, e você não ganhará mais R$500,00, e, sim, R$530,00,

R$540,00, o equivalente a 7% de reajuste. Esse é o Presidente generoso. Na

verdade, ele não queria conceder esse reajuste, queria 6,1%, 6,2%. A Câmara dos

Deputados, que é muito generosa e não vota a revogação do Fator Previdenciário,

resolveu conceder 7% de reajuste. Aí, o Brasil inteiro diz: o Presidente Lula

concederá 7% de reajuste aos aposentados. Depois de ter passado oito anos tirando

dos aposentados. Digo isso para a reflexão de todos nós, pois precisamos passar

nosso país a limpo. Não há como imaginar um país que, de fato, possa melhorar para

todos sem que algum dia tenhamos a possibilidade de chegar à idade avançada com

dignidade. Ninguém tem a pretensão de interromper sua trajetória precocemente.

Essa fatalidade é reservada a alguns, e o que pedimos a Deus é saúde e vida.

Esperamos que nossa vida tenha dignidade ao final. É assim que temos de pensar e

agir, respeitando nossos aposentados, mas não é isso o que temos visto acontecer

por parte do governo federal. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, é estranha a palavra do Deputado que me

antecedeu, quando menospreza o gesto do Presidente Lula, sem conseguir enxergar

que ele pelo menos tem corrigido as distorções praticadas pelo governo. O Fernando

Henrique, durante oito anos, não corrigiu essas aberrações, essas distorções para

garantir justiça a nossos aposentados. Ele não o fez. Este é o segundo gesto do

Presidente Lula com o objetivo de correção. O governo não consegue enxergar a

distorção que há em Minas Gerais. Os trabalhadores da educação estão em greve

porque recebem salário de miséria. O piso salarial dos trabalhadores da educação de

Minas Gerais é de R$319,00 e R$369,00, e estão na ativa. Por isso estão em greve.

Essa greve é justa e legítima. Ainda há o absurdo da postura da Secretária de

Educação, Vanessa Guimarães, que determinou, por circular, que as

superintendências regionais contratassem professores substitutos para cobrir as

faltas dos profissionais em greve, desrespeitando a Constituição. Ela relaciona sete
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pontos. No sétimo, está escrito o seguinte: “Para assegurar o funcionamento das

escolas em que alguns servidores aderiram ao movimento, o Diretor da SRE deverá

autorizar a designação de professores e de servidores em substituição aos faltosos”.

Isso é grande desrespeito para com o movimento justo e legítimo dos servidores da

educação. Como se já não bastasse a arbitrariedade praticada pelo então Secretário

de Defesa Social, Maurício Campos, quando procurou substituir os Agentes

Penitenciários, agora a Secretária de Educação determina a substituição dos

trabalhadores em educação que estão em greve. Isso é absurdo, pois estão em greve

porque recebem salário de miséria de R$319,00. O Deputado Estadual tem de

enxergar a realidade mineira, mas não estamos impedidos de enxergar a realidade

nacional. Temos de produzir frutos e transformar a realidade da injustiça em Minas

Gerais, enquanto Deputados Estaduais. Quando o governo determina e ordena, esta

Casa, em sua maioria, abaixa a cabeça, acolhe e admite injustiças. Apresentamos

emenda ao projeto que garantiu 10% de reajuste para a educação, estendendo o

aumento para 15%, retroativo a janeiro, como foi para algumas carreiras.

Apresentamos emenda estabelecendo o piso salarial da educação de R$1.312,85,

que é o piso nacional. Há mais de dois anos, muitos Estados com PIB bem menor

que o de Minas Gerais assumiram o piso nacional. Minas Gerais, a 2ª economia do

Brasil, não assume porque não tem respeito para com os trabalhadores públicos,

sobretudo para com os trabalhadores da educação. Esta é a realidade tucana, que

tem de ser mudada. O que se tem de mudar é a realidade de Minas Gerais, para

entrar em sintonia com o plano nacional e garantir respeito aos trabalhadores do

serviço público no Brasil e no Estado. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, não há entendimento a respeito

da pauta. Verificando a ausência de parlamentares no Plenário, solicito o

encerramento da reunião.

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

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.257/2010, uma vez que permaneceu em ordem do



____________________________________________________________________________
13

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 29, às 14 horas, com a ordem do dia já

anunciada, e para a especial da mesma data, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS HUMANOS E

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/6/2008

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

João Leite e Antônio Júlio (substituindo o Deputado Luiz Tadeu Leite, por indicação

da Liderança do PMDB), membros da Comissão de Direitos Humanos; o Deputado

João Leite (substituindo a Deputada Ana Maria Resende, por indicação da Liderança

do BSD), membro da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática.

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 ela é

subscrita pelos membros das Comissões presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a realizar audiência pública para debater questões relativas à

administração da Fumec, em especial a demissão de professores e comunica o

recebimento do ofício do Sr. Marcelo Oliveira Costa e da Sra. Valma Leite da Cunha,

Promotores de Justiça da Promotoria Especializada na Tutela das Fundações,

justificando a ausência deles nesta reunião. A Presidência interrompe a 1ª Parte da

reunião para ouvir a Sra. Renata Guerra, professora do Curso Promove; e os Srs.

Getúlio Neuremberg de Faria Távora, Superintendente de Jornalismo da Rádio

Inconfidência e Professor; Júlio César Lima e Silva Mesquita Cardoso, Vice-

Presidente do Diretório Acadêmico de Comunicação - Fumec, que são convidados a

tomar assento à mesa. O Presidente tece considerações sobre o assunto em tela e,

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
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Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de

proposições da Comissão. O Presidente apresenta requerimentos e esclarece que

serão apreciados na próxima reunião destas Comissões, tendo em vista a

inexistência de quórum para votação da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros destas

Comissões para a próxima reunião, conforme edital a ser publicado, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2010.

Durval Ângelo, Presidente - Carlin Moura.

ATA DA 13ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2009

Às 20h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Antônio Júlio, Inácio Franco, Juarez Távora e

Lafayette de Andrada, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária. Estão presentes, também, os Deputados Ademir Lucas, Sargento

Rodrigues e Carlin Moura (substituindo o Deputado André Quintão, por indicação do

PT). Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a

reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita

aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que

a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação, no turno único, do Projeto de Lei nº 3.808/2009 com as Emendas nºs 108,

166 a 168, 170, 171, 176, 179, 180, 183, 184, 188, 189, 191, 192, 198, 199, 201, 204,

206, 207, 213, 215, 218 a 222, 224 a 227, 230, 231, 233, 234, 236, 240, 241, 245,

256 a 258 e 260 a 262, apresentadas por parlamentares e pela Comissão de

Participação Popular; as Emendas nºs 263 a 316, as Subemendas nºs 1 às Emendas

nºs 16, 24, 40, 44, 51, 77, 78, 82, 83, 95, 97, 110, 120, 134, 147, 164, 165, 169, 173,
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174, 177, 182, 185 a 187, 190, 193, 195 a 197, 200, 202, 203, 205, 208, 209, 211,

212, 216, 217, 223, 228, 232, 235, 237 a 239, 242 a 244, 246, 251 a 253, e as

Subemendas nºs 1 e 2 às Emenda nºs 175 e 194, apresentadas no parecer; e pela

rejeição das Emendas nºs 2, 3, 5, 8 a 15, 17 a 23, 25 a 39, 41 a 43, 45 a 50, 52 a 62,

65 a 71, 73, 74, 76, 80, 87, 89 a 94, 98 a 105, 107, 109, 112, 113, 115 a 119, 121 a

133, 135, 137 a 140, 142, 144 a 146, 148 a 151, 153 a 162, 172, 178, 214 e 254

(relator: Deputado Zé Maia). Suspende-se a reunião. Às 21h7min, são reabertos os

trabalhos com a presença dos Deputado Zé Maia, Jayro Lessa, Adelmo Carneiro

Leão, Antônio Júlio, Juarez Távora, Ademir Lucas e Carlin Moura. Na fase de

discussão do parecer do relator, Deputado Lafayette de Andrada, que conclui pela

aprovação do Projeto de Lei nº 3.809/2009 com as Emendas nºs 1 a 11, 61, 110 a

119, 123, 124, 128 a 135, 139 a 145, 148 a 155, 159 a 162, 164 a 182, 190, 199 a

218, 226 a 237, 239 a 253, 255 a 258, 260 a 270, 272 a 276, 281 a 309, 312 a 338,

344 a 349, 356 a 383, 404, 405, 408 a 416, 418, 422 a 464, 507, 510 a 523, 526 a

529, 531 a 560, 587 a 606, 611 a 618, 624 a 631, 638 a 651, apresentadas por

parlamentares; com as Emendas nºs 654, 659, 660, 663, 667 a 673, 675, 676, 680,

682, 684 a 687, 689, 690, 692, 693, 698 a 700, 703, 705, 706, 711 a 719, 723, 725,

727 a 732, apresentadas pela Comissão de Participação Popular; com as Emendas

nºs 733 a 812 e as Subemendas nºs 1 às Emendas nºs 66, 125, 254, 310, 340, 406,

407, 417, 608 a 610, 652, 653, 656, 657, 658, 661, 662, 666, 677, 681, 683, 694 a

697, 701, 702, 704, 707 a 710, 720 a 722, 724, 726, as Subemendas nºs 1 e 2 à

Emenda nº 674 e as Subemendas nºs 1 a 6 à Emenda nº 664, apresentadas ao final

do parecer; e pela rejeição das Emendas nºs 12 a 60, 62 a 65, 67 a 109, 120 a 122,

126, 127, 136 a 138, 146, 147, 156 a 158, 163, 183 a 189, 191 a 198, 219 a 225, 238,

259, 271, 277 a 280, 311, 339, 341 a 343, 350 a 355, 384 a 403, 406, 407, 419 a 421,

465 a 506, 508, 509, 524, 525, 561 a 586, 607 a 610, 619 a 623, 632 637, 655, 665,

678, 679, 688 e 691, é apresentado requerimento de votação destacada para as

Emendas nºs 393 a 396, 401 e 402 pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer, salvo as emendas destacadas.

Submetidas a votação, cada uma por sua vez, são rejeitadas as Emendas nºs 393 a

396, 401 e 402, registrando-se os votos contrários dos Deputados Adelmo Carneiro
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Leão e Antônio Júlio. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

reunião conjunta, com edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Antônio Júlio, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Lafayette de Andrada - Doutor

Rinaldo Valério - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 17/3/2010

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alencar da

Silveira Jr., Antônio Carlos Arantes e Fábio Avelar, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Alencar da Silveira

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

Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de correspondência do

Sr. Fernando Collor, Presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do

Senado Federal, publicada no “Diário do Legislativo” em 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, são

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.516 e

4.050/2009, que receberam parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Alencar da Silveira Jr. (8) em que solicita sejam

realizadas reuniões de audiência pública nos Municípios de Minas Novas, Serro, Ouro

Preto e Santana dos Montes para debater as potencialidades turísticas das regiões,

visando à Copa do Mundo de 2014; nos Municípios de Várzea da Palma e Alfenas,

para discutir medidas para promover o desenvolvimento econômico dessas
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municipalidades; no Município de Itabirito, para discutir as potencialidades turísticas

da região, visando à Copa de 2014 e ao desenvolvimento econômico da localidade; e

no Município de Entre-Rios de Minas, para debater os impactos socioeconomicos e

as oportunidades advindas da instalação da Mannesmann Sumitomo em Jeceaba; e

Fábio Avelar (2) em que solicita sejam realizadas reuniões de audiência pública nos

Municípios de Formiga e Três Corações para debater o potencial turístico das

municipalidades, visando à Copa do Mundo de 2014 e às Olimpíadas de 2016.

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.

Alencar da Silveira Jr., Presidente - Fábio Avelar - André Quintão.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

MINASCAIXA, EM 30/3/2010

Às 15h20min, comparece no Hotel Metropolitano, no Município de Coronel

Fabriciano, 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.

Francisco de Assis Simões Tomáz, Prefeito Municipal de Coronel Fabriciano;

Fernando Rolla, Prefeito Municipal de São Domingos do Prata; Geraldo Elias,

Procurador dos Municípios de São Domingos do Prata e São José do Goiabal;

Geraldo Magela, Presidente da Câmara Municipal de São José do Goiabal; Marcos

da Luz, Vereador da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano; João Água, Vereador

da Câmara Municipal de Pingo d’Água; Pastor Nílson Teixeira, Presidente da

Associação Comunitária Cultural e Artística Shalon; e José Carlos Matheus,

Presidente da Associação de Pais e Amigos de Cava Grande e Marliéria, que são

convidados a tomar assento à mesa. Registra-se a presença do Sr. Geraldo

Beltrame, ex-Vereador da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano. A Presidente, na
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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 participantes, 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.

Cecília Ferramenta, Presidente - Lafayette de Andrada - Doutor Rinaldo Valério -

Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/4/2010

Às 16h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Délio Malheiros,

membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Carlos

Pimenta, Weliton Prado e Paulo Guedes. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelo membro da Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir os prejuízos

causados aos moradores do Bairro Anchieta pela ampliação de um centro de

compras na região e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica

o recebimento de ofício da Sra. Adriana Lílian Camargos, Diretora Administrativo-

Financeira da Tenco-CBL, justificando sua ausência a esta reunião. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Arthur Nasciutte

Prudente, Gerente de Análise Técnico-Processual, representando a Sra. Gina Beatriz

Rende, Secretária Municipal Adjunta de Regulação Urbana do Município de Belo

Horizonte; Elmar Silva Lacerda, da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Belo

Horizonte; Paulo Lopes Salomão, Coordenador da Câmara Especializada de

Engenharia Civil e Segurança do Trabalho do Crea; Saulo Lages Jardim, Presidente

da Associação dos Moradores do Bairro Anchieta - Amoran -; Paulo Omar

Nascimento Pereira, Vice-Presidente da Amoran; Maria Luiza de Oliveira, João

Jacques Montandon, Plinio Corrêa de Aquino, Renato César Ferreira e Ruy Cássio
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Martins Izidoro, moradores do Edifício Ouro Preto; Sueli Bittencourt Souza, moradora

do Edifício Lenise; Letícia Ateniense, advogada dos moradores do Edifício Ágata;

Fábio Moraes, Superintendente do Shopping Plaza Anchieta; Rafael Mendes Ril,

advogado do Shopping Plaza Anchieta; Cláudia Ferraz, advogada da Topus

Construtora; Roberto de Araújo Coelho, Consultor Técnico da Topus Construtora, os

quais são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na condição de autor

do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, dos convidados e demais participantes, 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.

Adalclever Lopes, Presidente - Ana Maria Resende - Délio Malheiros.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/4/2010

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende e os Deputados Braulio Braz e Dimas Fabiano, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dimas

Fabiano, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e votar pareceres sobre proposições em fase de redação

final e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os

relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 475 e 919/2007, 2.427 e 2.612/2008,

3.403, 3.417, 3.542, 3.586, 4.039, 4.088 e 4.096/2009 (Deputado Dimas Fabiano);

4.098/2009, 4.160, 4.162, 4.163, 4.170, 4.175, 4.177, 4.179 a 4.181 e 4.195/2010

(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, são aprovados, cada um por sua
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vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.612/2008, 3.417, 3.542

e 3.586/2009. 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 475 e 919/2007, 2.427/2008,

3.403, 4.039, 4.088, 4.096 e 4.098/2009, 4.160, 4.162, 4.163, 4.170, 4.175, 4.177,

4.179 a 4.181 e 4.195/2010. 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, 28 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano - Ana Maria Resende.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/4/2010

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Getúlio Neiva e Ademir Lucas (substituindo o Deputado Juninho

Araújo, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Getúlio

Neiva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

4.016/2010 (Deputado Marcus Pestana); 4.300/2010 (Deputado Paulo Guedes); e

4.352/2010 (Deputado Juninho Araújo), em turno único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.951/2009 com a Emenda

nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça; e 4.211/2010, que receberam parecer

por sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimentos nº

5.813/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
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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 - Lafayette de Andrada - Braulio Braz.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 16/4/2010

Às 10h15min, comparece na sede da Associação Comercial e Industrial de Pouso

Alegre - Acipa - o Deputado Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Ademir

Lucas, por indicação da Liderança do BSD), membro da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Ruy Muniz. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, nos termos

regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a

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

pública, a cessão ao Município de Pouso Alegre de parte da área pertencente ao

Exército localizada dentro do perímetro urbano. A seguir, comunica o recebimento de

ofício do Ten.-Cel. Antônio Ribeiro da Rocha Neto, Comandante do 14º Grupo de

Artilharia de Campanha, em que justifica a sua ausência nesta reunião. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Frederico Coutinho

de Souza Dias, Presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre; Moacir Franco, 1º-

Secretário da Câmara Municipal de Pouso Alegre; Rogéria Ferreira, Vereadora da

Câmara Municipal de Pouso Alegre; Carlos Messias Muniz, Presidente da Ordem dos

Advogados do Brasil - OAB - em Pouso Alegre; Eli Kallas, Coordenador de Assuntos

Institucionais da Universidade do Vale do Sapucaí - Univas -, representando o Reitor,

Sr. Virgínio Cândido Tosta de Souza; Francisco José de Oliveira, Professor e

Coordenador de Práticas Jurídicas da Faculdade de Direito do Sul de Minas,

representando o Diretor, Sr. Rafael Tadeu Simões; Alexandre Mango de Moura, Vice-

Presidente da Associação Comercial e Industrial de Pouso Alegre - Acipa -; e

Fernando de Barros Magalhães, Coordenador da Regional Sul do Conselho Regional

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente e o Deputado Ruy Muniz, autores
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do requerimento que deu origem ao debate, tecem suas considerações iniciais. Logo

após, a Presidência passa a palavra aos convidados, para que façam suas

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

notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e,

cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença do parlamentar, 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, 28 de abril de 2010.

Paulo Guedes, Presidente - Doutor Ronaldo - Wander Borges - Padre João.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 20/4/2010

Às 14h22min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Agostinho Patrus

Filho, Inácio Franco, Lafayette de Andrada e João Leite (substituindo o Deputado Zé

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

presente, também, o Deputado Weliton Prado. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Inácio Franco, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão

presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário

do Legislativo” na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Humberto

Miranda Cardoso, Diretor de Gestão Interna da Secretaria Executiva do Ministério da

Cultura (2) (15/4/2010); Julio Cesar de Araujo Nogueira, Secretário Executivo do

Ministério da Integração Nacional (substituto); Rômulo Martins de Freitas,

Superintendente Regional da CEF, e da Sra. Rosani A. Araújo, Coordenadora de

Logística e Execução do Ministério da Ciência e Tecnologia (17/4/2010). Em seguida,

o Presidente 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, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 2.490/2008 (Deputado Inácio Franco); 2.955/2008 e
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3.547/2009 (Deputado Agostinho Patrus Filho); 3.138 e 3.518/2009 (Deputado

Antônio Júlio), no 2° turno; e 4.316/2010 (Deputado  Antônio Júlio), no 1º turno.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.955/2008 (relator: Deputado

Agostinho Patrus Filho); 2.490/2008 (relator: Deputado Agostinho Patrus Filho, em

virtude de redistribuição) e 3.138/2009 (relator: Deputado Lafayette de Andrada, em

virtude de redistribuição) na forma do vencido no 1º turno; pela aprovação, no 1º

turno, dos Projetos de Lei nºs 4.135/2010 (relator: Deputado Lafayette de Andrada) e

4.138/2010 (relator: Deputado Agostinho Patrus Filho) na forma dos Substitutivos nºs

1, da Comissão de Constituição e Justiça; e pela rejeição do Projeto de Lei nº

2.499/2008 (relator: Deputado Lafayette de Andrada). O Projeto de Lei nº 4.316/2010

é retirado da pauta por determinação do Presidente da Comissão, por não cumprir

pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

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

reunião ordinária e para a reunião extraordinária do dia 28/4/2010, às 9 horas, com

edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Antônio Júlio, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Lafayette de Andrada - Inácio

Franco.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/4/2010

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Eros Biondini e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir

assuntos de interesse da Comissão e a votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo”, na
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data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Antônio Lima Bandeira,

Presidente da Emater-MG; Paulo Brant, Secretário de Cultura (25/3/2010); 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); 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; Antônio Lima Bandeira, Presidente da Emater-MG (2)

(1º/4/2010); Dirceu Raposo de Mello, Diretor-Presidente da Agência Nacional de

Vigilância Sanitária - Anvisa -; Rogério Aoki Romero, Secretário Adjunto de Esportes

e da Juventude (6/4/2010); Alberto Duque Portugal, Secretário de Ciência e

Tecnologia; Fernando Antonio Bonhsack, Chefe da Delegacia de Polícia Federal em

Montes Claros; Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de Saúde (3)

(15/4/2010); e das Sras. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Desenvolvimento

Social (25/3/2010); Fernanda Flaviana de Souza Martins, Coordenadora Especial da

Política Pró-Criança e Adolescente (1º/4/2010); Renata Vilhena, Secretária de

Planejamento (2) (6/4/2010 e 17/4/2010); e Érica Campos Drumond, Secretária de

Turismo (17/4/2010). 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 Eros

Biondini em que solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no Município de Formiga, para discutir, em

audiência pública, a aplicabilidade do art. 85 do Decreto nº 44.844, de 2008,

sobretudo em relação à regulamentação de placas de redes de pesca em divergência

com a legislação Federal; Carlin Moura (2) em que solicita sejam encaminhados ao

Conselho Nacional de Segurança Pública - Conasp - e ao Ministério da Justiça

pedidos de providências para que acatem as sugestões para a reformulação do

Conasp, apresentadas à Comissão por representantes da sociedade civil e por

profissionais de defesa social em Minas Gerais, em reunião realizada no dia

31/3/2010; seja encaminhado ao Secretário de Estado e Defesa Social pedido de

providências para que acolha as sugestões para a reformulação do Conasp,

regulamentado pelo Decreto Federal nº 6.950, de 26/8/2009, com vistas à instituição
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de um Conselho de Segurança Pública no Estado, apresentadas à Comissão por

representantes da sociedade civil e por profissionais de defesa social em Minas

Gerais, em reunião realizada no dia 31/3/2010. 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, 29 de abril de 2010.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - João Leite - Gláucia Brandão.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

22/4/2010

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e o Deputado João Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da

Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se

destina a obter, em audiência pública, esclarecimentos da Polícia Civil sobre

homicídios de empresários ocorridos em Belo Horizonte e suas possíveis

ramificações com o crime organizado e a discutir e votar proposições da Comissão. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o Delegado

Edson Moreira da Silva, Chefe do Departamento de Investigação de Homicídios e

Proteção à Pessoa da Polícia Civil, e o Delegado Paulo Luiz Bittencourt,

Subcorregedor da Polícia Civil, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência, na qualidade de autor do requerimento que deu origem ao debate, passa

a fazer suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para

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

conforme consta 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, 27 de abril de 2010.
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João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 28/4/2010

Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão, Antônio Júlio, Inácio Franco e Lafayette de Andrada, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Carlin Moura e Sávio Souza

Cruz. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada

e solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência

informa que a reunião se destina a 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 fiscais estabelecidas para o Estado em

2009 e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. André Abreu Reis, Diretor da

Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária,

representando a Sra. Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e

Gestão; Eduardo Antônio Codo Santos, Assessor Especial, representando o Sr.

Simão Cirineu Dias, Secretário de Estado de Fazenda; e Flávio Riani, Assessor

Econômico da Secretaria de Estado de Fazenda; e as Sras. Maria da Conceição

Barros de Rezende, Diretora da Superintendência Central de Contadoria da

Secretaria de Estado de Fazenda; e Maria Rita de Carvalho Rocha, Diretora da

Central de Gestão Fiscal da Seplag, 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, 28 de abril de 2010.

Antônio Júlio, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco - Lafayette de



____________________________________________________________________________
27

Andrada.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 28/4/2010

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão, Antônio Júlio, Inácio Franco, Lafayette de Andrada, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Carlin Moura e Sávio Souza

Cruz. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada

e solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. Suspende-se a reunião. Às 11h25min, são

reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Adelmo Carneiro Leão,

Lafayette de Andrada, Ademir Lucas (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação

da Liderança do BSD), Doutor Rinaldo Valério (substituindo o Deputado Agostinho

Patrus Filho, por indicação da Liderança do BPS) e Sávio Souza Cruz (substituindo o

Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do Bloco PMDB-PT-PCdoB).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.518/2009 (relator: Deputado Sávio

Souza Cruz, em virtude de redistribuição); 3.547/2009 (relator: Deputado Lafayette de

Andrada, em virtude de redistribuição) e 3.654/2009 (relator: Deputado Doutor

Rinaldo Valério, em virtude de redistribuição), todos na forma do vencido no 1º turno;

e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.316/2010 (relator: Deputado

Ademir Lucas, em virtude de redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária e para a reunião extraordinária do dia

29/4/2010, às 10 horas, para apreciação do parecer do Projeto de Lei nº 3.501/2009,

no 2º turno, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2010.
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Zé Maia, Presidente - Inácio Franco - Lafayette de Andrada - Durval Ângelo.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 28/4/2010

Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

o Deputado Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, a Presidente, 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 realizar

audiência pública, com a finalidade de enaltecer a Escola Estadual Professora Maria

de Magalhães Pinto, localizada no Município de Igarapé, cuja construção, de

inspiração neoclássica, é patrimônio histórico e cultural do Município, oportunidade

em que será lançada uma edição da Revista Magalhães, e comunica o recebimento

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

parênteses: da Sra. Heloisa Maria Murgel Starling e do Sr. Ronaldo Tadeu Pena, ex-

Vice-Reitora e ex-Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais (15/4/2010); da

Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão (17/4/2010), e do Sr.

Mauro Martins da Silva, integrante da Associação dos Servidores da Universidade

Federal do Triângulo Mineiro e Fundações (17/4/2010). O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 3.999 e 4.133/2009, 4.199, 4.319 e 4.357/2010

(Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.677/2009, 4.215, 4.229 e 4.333/2010 (Deputada

Gláucia Brandão); 4.139, 4.141, 4.227 e 4.339/2010 (Deputado Carlin Moura);

179/2007, 4.025/2009, 4.296 e 4.327/2010 (Deputado Deiró Marra), 921/2007, 4.103

e 4.113/2009, 4.140/2010 (Deputado Ruy Muniz), em turno único; 4.068/2009

(Deputado Ruy Muniz), no 1º turno. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir os Srs. Carlos Alberto da Silva, Vice-Prefeito de Igarapé,

representando o Sr. José Carlos Gomes Dutra, Prefeito Municipal de Igarapé; Antônio

Lelis de Almeida, Diretor da Escola Estadual Profa. Maria Magalhães Pinto e

Coordenador da Revista Magalhães; Perme Caetano Ribeiro Júnior e Saulo

Henriques Souto e Silva, respectivamente, representantes do corpo docente e do
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corpo discente da referida Escola e Júnior Reis, professor da instituição, 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 matéria constante da pauta deixa de ser apreciada.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Carlin Moura.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.872/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em tela tem por objetivo dar

denominação ao trecho que liga o Município de Pedro Teixeira ao entroncamento

com a BR-267.

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 1.872/2007 tem por finalidade dar a denominação de João

Moreira de Oliveira ao trecho que liga o Município de Pedro Teixeira ao

entroncamento com a BR-267.

Nascido em 28/11/21, em Pedro Teixeira, o homenageado ali viveu e construiu sua

vida, educou seus filhos e fez história, até o seu falecimento em 24/9/97.

João Moreira de Oliveira foi um dos primeiros comerciantes do local. Além de ter se

destacado nesse ramo, ele teve participação social ativa no Município, pois era o
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único cidadão a possuir um automóvel, o qual servia como meio de transporte para as

cidades vizinhas. Além de transportar pessoas, carregava mercadorias, em virtude do

difícil acesso aos distribuidores, e prestava ainda socorro às pessoas adoentadas na

falta de atendimento médico local. No campo político, foi eleito Vereador e,

posteriormente, Prefeito de Pedro Teixeira, realizando uma administração ímpar.

A homenagem que lhe está sendo feita por intermédio do projeto de lei em análise

pretende ser o reconhecimento dos relevantes serviços que prestou àquela

comunidade.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade acrescentar parágrafo único ao art. 1º, para esclarecer

que o trecho a ser denominado faz parte do Programa de Pavimentação de Ligações

e Acessos Rodoviários aos Municípios - Proacesso -, da Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.872/2007, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2010.

Marcus Pestana, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.720/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em tela tem por

objetivo dar a denominação de Rodovia Miguel Pereira da Silva ao trecho da Rodovia

LMG-655 que liga o Município de Botumirim ao entroncamento com a MG-307.

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 3.720/2009 tem por finalidade dar a denominação de Rodovia

Miguel Pereira da Silva ao trecho da Rodovia LMG-655 que liga o Município de
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Botumirim ao entroncamento com a MG-307.

Miguel Pereira da Silva nasceu no Município de Botumirim, em 1928, onde

começou a trabalhar muito cedo na lavoura, passando, mais tarde, para a área

comercial. Posteriormente, exerceu a profissão de motorista de caminhão e prestou

serviços à empreiteira que construiu a ponte sobre o Rio Itacambiraçu, ligando

Botumirim a Barrocão, o que diminuiu o trajeto para o Município de Montes Claros em

40 km.

Foi também Vice-Prefeito e Vereador pelo Município de Botumirim, período em que

prestou relevantes serviços à comunidade, sempre de forma ilibada, o que o tornou

símbolo de honestidade e respeito.

A população do Município que conviveu com o homenageado guarda dele uma

lembrança carinhosa, pois sempre pôde contar com sua generosidade, seu

companheirismo e seus conselhos, pois, apesar de não ser um homem letrado, a vida

se encarregou de o tornar um sábio.

A homenagem que lhe está sendo feita por intermédio do projeto de lei em análise

pretende demonstrar o reconhecimento aos serviços por ele prestados àquela

comunidade.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade suprimir o art. 1º do projeto, para corrigir a identificação

da Rodovia LMG-655, que se inicia no entrocamento da BR-251 e termina no

Município de Botumirim.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.720/2009, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2010.

Marcus Pestana, relator.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 29/4/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, notificando o falecimento da Sra. Maria da

Conceição Froes Lima, ocorrido em 11/4/2010, em Itamarandiba. (- Ciente. Oficie-se.)
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MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de aplauso à Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais -

Hemominas - pelos 25 anos de sua fundação (Requerimento nº 5.685/2010, do

Deputado Doutor Viana);

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 -

Sindisemdi (Requerimento nº 5.793/2010, do Deputado Neider Moreira);

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

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Dores do Indaiá - Sindisemdi

(Requerimento nº 5.794/2010, do Deputado Neider Moreira);

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 (Requerimento nº 5.795/2010, da Deputada

Ana Maria Resende).

de congratulações com a Associação Araxá Taekwon-do pelos seis anos de sua

constituição (Requerimento nº 5.812/2010, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Sebastião Donizete de Souza pelo recebimento do

título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte (Requerimento nº 5.816/2010, do

Deputado Inácio Franco);

de congratulações com o Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia pela posse no cargo

de Governador do Estado de Minas Gerais (Requerimento nº 5.826/2010, do

Deputado Dinis Pinheiro);

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

(Requerimento nº 5.827/2010, do Deputado Dinis Pinheiro).

de congratulações com o Gen.-Div. Ilídio Gaspar Filho por sua posse no cargo de

Comandante da 4ª Região Militar (Requerimento nº 5.828/2010, do Deputado

Leonardo Moreira);
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de congratulações com o Gen.-Div. José Mário Facioli por seu desempenho no

cargo de Comandante da 4ª Região Militar (Requerimento nº 5.829/2010, do

Deputado Leonardo Moreira);

de aplauso à Sra. Luciana da Fonseca por sua atuação na equipe de cirurgia

cardíaca do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo (Requerimento nº

5.833/2010, do Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com o Sr. Faiçal David Freire Chequer, Reitor da Universidade

de Itaúna, pela aprovação de sua indicação para compor o Conselho Estadual de

Educação, na Câmara de Ensino Superior (Requerimento nº 5.837/2010, do

Deputado Inácio Franco).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 4 DE MAIO DE 2010

ATAS

ATA DA 5ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 29/4/2010

Presidência dos Deputados Vanderlei Miranda e João Leite

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

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado Vanderlei Miranda -

Entrega de título - Palavras da Pastora Esmeralda Campelo Vilela - Apresentação

musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

João Leite - Tiago Ulisses - 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 das atas das

duas reuniões anteriores.

Atas

- O Deputado Tiago Ulisses, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à entrega à Pastora Esmeralda Campelo Vilela

do Título de Cidadã Honorária do Estado de Minas Gerais, concedido pelo

Governador do Estado, por meio do Decreto publicado em 23/4/2010, a requerimento

do Deputado Vanderlei Miranda.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Revma. Sra. Pastora

Esmeralda Campelo Vilela, Presidente da Comunidade Evangélica Betesda e

fundadora da Fundação Esmeralda Campelo; e os Exmos. Revmos. Srs. Pastor

Paulo Almada, ex-Deputado Federal e Estadual; Diácono José Jorge Neder, Vice-
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Presidente da Igreja Batista das Alterosas em Belo Horizonte; e Pastor Túlio de

Souza Borges, da Igreja Apostólica Ágape.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

pela soprano Elisete Gomes.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Com a palavra, para seu pronunciamento,

o Deputado Vanderlei Miranda, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem.

Palavras do Deputado Vanderlei Miranda

Inicio com uma saudação à mais nova cidadã das Minas Gerais, a Revma. Sra.

Pastora Esmeralda Campelo Vilela, Presidente da Comunidade Evangélica Betesda e

fundadora da Fundação Esmeralda Campelo; Revmo. Sr. Pastor Paulo Almada, ex-

Deputado Estadual e Federal; Revmo. Diácono José Jorge Neder, Vice-Presidente da

Igreja Batista das Alterosas em Belo Horizonte; Revmo. Sr. Pastor Túlio de Souza

Borges, da Igreja Apostólica Ágape. Em nome dos pastores que compõem a Mesa

nesta noite, saúdo todos os pastores, amigos e amigas presentes, a quem dou as

boas-vindas. Saúdo ainda as autoridades civis e militares que se encontram nesta

justa homenagem.

Alguns cidadãos, embora não tenham nascido em nosso Estado, tornam-se de tal

modo presentes na vida de Minas Gerais que seu exemplo positivo e suas notáveis

atitudes pessoais não passam despercebidos e merecem nosso mais profundo

reconhecimento. Esse, sem dúvida, é o caso da Pastora Esmeralda Campelo Vilela,

fundadora e Presidente da Comunidade Evangélica Betesda, instituição cristã,

preocupada com a pregação do Evangelho e com a redenção dos homens pela graça

de Cristo, buscando a transformação coletiva ao integrar valores como a justiça e a fé

com suas ações sociais. Portanto, ao se tornar mineira honorária, nossa

homenageada vem dignificar e honrar este Estado, que nela reconhece uma

liderança extremamente necessária. Esta Casa, onde atua uma bancada feminina de

escol, demonstrando no dia a dia do Legislativo a inegável capacidade das mulheres

ao lidar com as diversas questões que envolvem a causa pública, congratula-se com
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a dirigente de uma memorável cruzada por um mundo melhor, amparada por uma

visão de amor e de luta e ancorada nas palavras do Mestre e Rei Jesus.

Esmeralda Vilela, filha de missionários, nascida em campo missionário, escritora

consagrada, fundadora de igrejas e escolas, reflete, em sua biografia, a virtude de

muitas mulheres que se fazem presentes nas páginas da Bíblia. Assim, por suas

múltiplas facetas, representa a liderança exercida por Miriam, a sabedoria de Abigail,

o altruísmo de Ester e a amizade e a fidelidade praticadas por Maria e Marta, além da

caridade de Dorcas e da solicitude de Ruth. Imitando a lição de coragem de Débora,

está sempre nos lembrando de que quem julga nossas causas é Deus. Ao mesmo

tempo, vem sendo a guardiã que, agindo como mãe, intercede por seu rebanho, num

mundo cada vez mais difícil, exposto à violência, às drogas e à dissolução dos

valores éticos, apontando, em troca, o caminho de um ambiente pacífico e sereno,

mais próximo da felicidade e da compreensão. Receba, então, ilustre cidadã, nossos

mais caros cumprimentos e saiba do grande orgulho que experimentamos por tê-la

nesta inesquecível reunião, que lembraremos com bastante emoção e com todo

nosso carinho. Esmeralda Campelo, extraordinária mulher, mãe e pastora, nasceu no

Município de Carolina, Estado do Maranhão, mas junto à tribo dos índios Craôs, onde

o seu pai, Pastor Zacarias, e sua mãe Noêmia exerciam a função de missionários,

sendo eles os primeiros missionários batistas brasileiros entre os povos indígenas.

Nasceu no dia 1º de abril, e como disse seu pai em sua autobiografia: “Que

meninazinha feia! Isto é um primeiro de abril, foi a expressão da tia Manu quando

pegou nos braços a filha de Noêmia. Naquele primeiro dia do mês de abril a menina

chegou, magra e pequena. A sua cor de enxofre assustava aqueles que certamente

haveriam de cuidar dela.” Sua mãe, enfraquecida com o parto, foi levada para a

cidade de Carolina, onde, poucos dias depois, entrou em coma e após 10 dias

acordou e relatou uma visão de que iria falecer no dia 2 de maio daquele ano, que

havia se encontrado com Jesus no céu, onde as ruas eram cobertas de ouro. A

profecia se cumpriu, no dia 2 de maio, após entoar o Hino 508, ela foi para a glória.

No dia do enterro de Noêmia, a cidade de Carolina esteve sob o impacto de um

estranho acontecimento. Depois da cerimônia do velório, quando todos haviam

voltado para as suas casas, 250 índios da aldeia invadiram o cemitério para
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desenterrar o corpo da missionária com o propósito de levá-lo para ser embalsamado

e enterrado em uma cova no centro da aldeia. Enquanto os índios invadiam o

cemitério, algumas índias foram à casa da pequena, recém-nascida Esmeralda

Campelo e a levaram para a aldeia. A polícia foi chamada e, ao chegarem com muita

dificuldade à aldeia, que estava a 30 léguas, lá encontraram a menina sendo

amamentada pelas índias, que a passavam de mão em mão debaixo de um pranto

assustador. O propósito dos índios era jogar a menina viva dentro da cova da mãe,

uma tradição dos índios da tribo dos craôs, quando uma mulher índia morria de parto.

A polícia chegou a tempo, e a menina foi salva da morte. Certamente, Deus tinha um

propósito para a pequena Esmeralda, que foi criada por seu pai e sua tia Manu com

muito amor, sendo ensinada sempre nos princípios cristãos.

Em 1945, iniciou seus estudos, no Colégio Americano Batista, no Recife, e se

formou, posteriormente, no Colégio Batista Brasileiro, em São Paulo, no curso de

Magistério. Casou-se com José Benedito Vilela, que ali está. Peço, por favor, que se

coloque de pé este valoroso Pastor Vilela. (- Palmas.)

No ano de 1949, juntos, organizaram o curso noturno no Colégio Batista Mineiro,

que foi um marco na história da educação em Minas, porque, depois dele, fundaram

várias outras escolas no Estado. Entre elas, o Instituto Sete de Setembro, a Escola

Técnica de Comércio de Itajubá, a Escola Técnica de Química Industrial de Itajubá e

a Faculdade de Ciências Econômicas do Sul de Minas, também em Itajubá. Na

Capital, criaram a Escola Técnica de Química Industrial Vital Brasil e o Instituto de

Ensino Técnico de Belo Horizonte. Ela participou, ainda, da criação do Ministério

Internacional Missão Ágape, em Belo Horizonte. É fundadora da Fundação da Igreja

Batista de Resplendor, da Igreja Evangélica Batista de Belo Horizonte, da antiga

Igreja Batista Beth Shalom, de Belo Horizonte (hoje Igreja Batista do Caiçara), da

Congregação, em Carajás, no Pará, da Comunidade Evangélica Betesda de Belo

Horizonte e da Comunidade Evangélica Betesda de Contagem, que ainda hoje

preside com brilhantismo. Além de todas essas atividades, dedicou grande parte de

sua vida ao trabalho de assistência social, naquela que pode ser chamada de sua

menina dos olhos, que é a Fundação Esmeralda Campelo, criada na década de 70:

uma instituição filantrópica que assiste centenas de crianças e adolescentes carentes,
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além de promover cursos de alfabetização de adultos. Com a sua capacidade

intelectual, escreveu livros para adultos, peças teatrais e livros infantis e criou jogos

pedagógicos, produzindo ainda um CD com palestras sobre estudos bíblicos.

Sua vida tem sido uma inspiração para mim e uma referência para a nossa

geração. Seu zelo, amor e cuidado com a obra que o Senhor lhe confiou são

claramente percebidos no resultado de suas ações. Por tudo isso e muito mais é que

me sinto honrado de ser o autor do requerimento que permite inserir em nossa

sociedade mineira, por meio desse título de cidadania, tão ilustre pessoa. Parabéns,

mulher dos três pês, professora, profeta e Pastora Esmeralda Campelo. Minas

Gerais, com certeza, tem se tornado mais feliz e vive com maior plenitude desde que

abriu ouvidos e corações para a sábia palavra de Esmeralda Campelo Vilela. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Convido o Deputado Vanderlei Miranda a

reassumir a condução dos trabalhos.

Entrega de Título

O locutor - Neste momento, o Deputado Vanderlei Miranda, autor do requerimento

que deu origem a esta homenagem, representando o Presidente da Assembleia

Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega do título de Cidadã

Honorária do Estado de Minas Gerais à Pastora Esmeralda Campelo Vilela,

passando-lhe às mãos o diploma. O diploma contém os seguintes dizeres: “Cidadania

Honorária do Estado de Minas Gerais. O Governador do Estado de Minas Gerais, nos

termos do Decreto publicado no dia 23/4/2010 e a requerimento da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, concede à Senhora Esmeralda Campelo

Vilela o Título de Cidadã Honorária do Estado de Minas Gerais, por sua relevante

contribuição para o engrandecimento da terra mineira”. Neste instante, anunciamos a

entrada dos Cadetes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, portando o

diploma.

- Procede-se à entrega do título.

Palavras da Pastora Esmeralda Campelo Vilela

Quero cumprimentar todos com alegria. Naturalmente, é um momento muito

emotivo. Queremos demonstrar a nossa gratidão. Agradecemos ao Deputado
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Vanderlei Miranda, ao ex-Deputado Estadual e Pastor Paulo Almada, ao Revmo. Sr.

Vice-Presidente da Igreja Batista das Alterosas, Diácono José Jorge Neder, e ao

Revmo. Pastor Túlio de Souza Borges, da Igreja Apostólica Ágape, que compõem a

Mesa. Queremos dizer palavras de gratidão às autoridades, à família, à Igreja, aos

amigos presentes.

Neste dia muito especial para minha vida e certamente para meus familiares,

amigos e membros da Igreja, quero declarar, diante de todos, o que ocorre em meu

coração, quando procuro entender os mistérios desta vida.

Não conseguimos guardar na mente todos os acontecimentos da vida, mas somos

espiritual, moral e intelectualmente uma súmula de fatos, ensinos e acontecimentos.

É impossível prever o futuro, mas é possível sonhar. Quando era menina, à margem

do grande e volumoso Rio Tocantins, perguntei a minha mãe de criação quem havia

feito aquele rio. Ela, prontamente, respondeu-me que foi Deus. “Quem é Deus”,

perguntei em seguida? “O criador de todas as coisas”, ela me respondeu. “Quando

ele fez todas as coisas?” “No princípio, criou Deus os céus e a Terra”. “O que é

princípio”, continuei perguntando. Ela, então, mandou que eu entrasse no rio para

tomar o banho de que tanto gostava. Depois, com a ajuda de pessoas que sabiam ler

a Bíblia, algumas questões foram resolvidas.

Mas eu queria conhecer muito mais. Queria saber por que Deus, que é amor, havia

permitido a morte da minha mãe no campo missionário, por que eu não tinha família e

vivia só, no internato, com pessoas estranhas. Até que Deus tocou no meu coração e

me fez entender a manifestação da sua glória através do seu amor, da natureza e da

sua própria palavra. Não é pecado questionar, pecado é descrer do poder divino; é

ficar indiferente às manifestações da sua glória e do seu poder; é desconhecer o

amor e menosprezar a graça.

O presente que estou recebendo neste dia é a manifestação graciosa do amor de

Deus à minha vida. Fui convocada por Deus aos 10 anos, senti o sopro da sua

potente voz aos meus ouvidos e o toque da sua poderosa mão. Nesses 82 anos de

vida, tenho recebido numerosas bênçãos de Deus e, naturalmente, procuro cumprir

as suas ordens no que diz respeito ao reino. Peço ao meu Deus que retribua, com

incontáveis bênçãos, o carinho, o amor e a bondade de manifestos nesta cerimônia.
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Assim como os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das

suas mãos, também podemos, através dos atos e testemunhos, manifestar o nosso

amor e gratidão ao excelso criador de todas as coisas, o provedor das nossas vidas e

aquele que nos oferece oportunidades para servir e participar da sua grande obra.

Portanto, com imensa gratidão, dirijo-me ao Exmo. Sr. Antonio Anastasia, Governador

do Estado, ao Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia, ao

Deputado Vanderlei Miranda e a todos os amigos, familiares e membros da

comunidade aqui presentes. Sou grata ao meu Deus, consciente de que há muito que

lutar. Sei que é impossível andar sempre contente enquanto muita gente vive a

chorar. Não é este o momento de desanimar. Também sei que não é possível andar

sempre sorrindo enquanto a sociedade está-se consumindo no pecado e na dor. Não

é possível dizer “não” aos que passam chorando, aos que estão suplicando por um

pouco de amor. Sabendo que na favela, nas esquinas e até na mansão há muita dor

e pranto, muitos perdem a direção, andam na contramão, sem beleza e encanto. Não

é possível parar, deixar de servir e amar, enquanto muitos correm atrás da glória e da

riqueza, enquanto a dor e a pobreza consomem os meninos de rua. Muitos caminham

sem destino, com a alma ferida e nua. Assim, quero continuar vivendo, na presença

do rei, do criador, quero desfrutar do seu imenso amor.

Quero continuar acreditando que o mal será vencido pelo bem, a guerra será

exterminada pela paz, o ódio será dominado pelo amor, a morte será vencida pela

vida e as trevas pela luz quando nos corações for entronizado o rei Jesus. Obrigada.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a soprano lírico Elisete Gomes, que

interpretará o hino Pai Nosso, canção religiosa de domínio público.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Quero ser bem breve ao dizer, assim como a Pastora Esmeralda falou, de forma

bem clara, no seu discurso poético, que todos temos a compreensão de que estamos

aqui para cumprir um propósito, para cumprir um plano da parte de Deus. Não há,

nesta Mesa, neste auditório, nas centenas de Municípios que nos acompanham pela

TV Assembleia ao vivo ou em algum canto deste universo, alguém que esteja aqui
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ocupando um espaço só porque ele estava vazio. Tentando fazer valer um princípio

da física, segundo o qual dois corpos não ocupam um mesmo espaço, creio que

alguns ainda passam aqui por esta Terra imaginando que vieram ocupar um espaço

que estava vazio. Mas, na verdade, temos a compreensão de que só estamos aqui

porque Deus tem um plano, um propósito para cada um de nós. E, ao falar de plano e

propósito, fico muito feliz e honrado por ter, nesse tempo da história, pensado nesta

homenagem, Pastora Esmeralda. Vou pedir aos componentes da sua família que

fiquem de pé para que todos possamos vê-los. Estão aí os filhos, os netos, os

bisnetos, nora, genro; é uma grande família que está aqui representada. Muitas

pessoas poderiam ter pensado nesta homenagem antes de mim. Talvez até tenham

pensado, mas chegou até nós, de uma forma muito carinhosa, um pedido em nome

da família, sem que ela soubesse. Tentaram guardar segredo. Não sei até quando

conseguiram, mas esse pedido nos chegou através do nosso querido Pastor Peter.

Estou procurando-o neste auditório, mas não consigo localizá-lo. Falei com ele

instantes antes desta cerimônia, e ele estava se preparando para vir. Foi o Pastor

Peter que me procurou, ainda no ano passado, e me disse que a família e a igreja

gostariam de prestar esta homenagem à Pastora Esmeralda. E eu, imediatamente,

inseri-me nesse grupo dos que gostariam de prestar esta homenagem, que coincide

também com um momento importante da vida da Pastora Esmeralda. Quero, Pastora,

que a senhora receba, com um pouco de atraso, como um presente pelo seu

aniversário de 82 anos, esta homenagem. Gostaríamos que ela tivesse coincidido

com a data do seu aniversário, mas 1º de abril já passou.

A Pastora Esmeralda Campelo Vilela - Foi bom porque 1º de abril é dia da mentira.

O Sr. Presidente - Mas creio que ainda está em tempo. Sou grato a Deus, porque o

Senhor sabe do carinho e do respeito que tenho pela senhora e da referência que a

senhora é nesta cidade. O mesmo se diz a respeito de outros líderes, os quais Deus

tem abençoado com a longevidade. E eles têm dado um testemunho de vida muito

bonito no Evangelho. A senhora é uma dessas pessoas. Fico realmente muito feliz e

honrado por poder ter sido o autor do requerimento que permitiu que, por meio do

Governador do Estado, esse título de cidadania lhe fosse concedido.

Falar dos valores da senhora é quase uma redundância, pois todos que estão aqui
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a conhecem e sabem dos valores que a senhora carrega, do compromisso que a

senhora tem com a causa do Evangelho, da vida que a senhora tem doado em prol

do Evangelho. A mim, particularmente, como Pastor, só resta orar e pedir a Deus que

lhe continue dando muitos anos de vida e, mais ainda, muita vida nesses anos que

lhe tem concedido para viver aqui na Terra. Sinto-me orgulhoso - e sem nenhum

pudor digo isso - de tê-la na minha relação de amigos. A senhora sabe perfeitamente

o quanto a considero e respeito e o quanto sei da sua importância para a sociedade

mineira, pelo trabalho que vem desenvolvendo ao longo desses anos.

Alguém já disse que as pessoas, depois que morrem, ficam boazinhas. Nunca fui a

velório em que fosse ruim a pessoa cujo culto fúnebre estava sendo celebrado. Todas

as pessoas, depois que morrem, são muito boas. Costumo dizer para os mais

próximos, como o Pastor Túlio e o Pastor Paulo, que, se tiverem que me dar flores,

devem fazê-lo agora, quando posso ver, pegar e cheirar. Não mandem flores para o

meu velório. Creio também que, se queremos homenagear alguém, devemos fazê-lo

segundo o padrão bíblico, honrando em vida quem é merecedor dessa honra. Aqui

está a senhora, cheia de vida, recebendo uma das mais altas honrarias do Estado. A

senhora já fala “uai” e come pão de queijo, e agora ninguém pode negar - ali está a

prova - que é mineira, embora nascida no Maranhão, no meio dos índios. 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 4 de maio, às 20

horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14

horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada nesta

edição.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/4/2010

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Vanderlei Miranda, Duarte Bechir (substituindo o Deputado Fahim Sawan, por
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indicação da Liderança do BSD) e Neider Moreira (substituindo o Deputado Antônio

Genaro, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado André Quintão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Neider Moreira, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofício da Sra. Maria

Aparecida Junqueira Campos, Presidente da Câmara Municipal de Ouro Branco,

encaminhando, para tomada de providências, cópia de documentos sobre denúncia

de abuso de autoridade de policiais militares em exercício nessa Comarca; e de

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

parênteses: ofícios dos Srs. Umberto de Almeida Bizzo, Promotor de Justiça de

Defesa do Meio Ambiente da Comarca de Ponte Nova; Antonio Gama Junior,

Subcorregedor-Geral da Polícia Civil (6/4/2010); Elmy Pereira Soares, Presidente do

Sindicato dos Trabalhadores Rurais Assalariados e Agricultores Familiares de Rio

Pardo de Minas; Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça; Célio

César Paduani, Corregedor-Geral de Justiça, e da Sra. Luzia Ferreira, Presidente da

Câmara Municipal de Belo Horizonte (15/4/2010); Paulo Vaz Alkmim, Ouvidor de

Polícia; Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil; Fernando Miranda

Gonçalves, Diretor Regional dos Correios (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. Após discussão e votação, é aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei nº 4.405/2010, que recebeu parecer por sua aprovação.

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

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

são aprovados requerimentos dos Deputados Vanderlei Miranda, em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para debater a omissão do Poder Público na

fiscalização do transporte clandestino de escolares; Durval Ângelo (30), em que

solicita seja encaminhado ao Defensor Público-Geral do Estado pedido de

providências para a recomposição do quadro de defensores junto à Vara de
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Execuções Criminais de Contagem, em razão das remoções ocorridas recentemente;

seja realizada reunião de audiência pública para discutir supostas violações aos

direitos humanos na Apae de Inhapim e a omissão do Município no que se refere aos

repasses orçamentários legais a essa instituição; seja realizada visita ao presídio de

Caratinga para averiguar denúncias de tortura, de abuso de autoridade e de outras

violações aos direitos humanos no local; seja encaminhado ao Subsecretário de

Administração Prisional pedido de informações sobre o critério utilizado para a

alocação de detentos oriundos de outras unidades prisionais no presídio de Ponte

Nova, e pedido de providências para assegurar que os sentenciados possam cumprir

pena em estabelecimento próximo da residência de sua família; seja encaminhado ao

Defensor Público-Geral do Estado pedido de providências para viabilizar um mutirão

destinado ao atendimento jurídico dos detentos lotados no presídio de Ponte Nova;

seja encaminhado ao Corregedor-Geral da Secretaria de Defesa Social pedido de

providências para a realização de correição no presídio de Ponte Nova, para verificar

eventuais ocorrências de tortura ou maus-tratos a presos nesse estabelecimento;

sejam encaminhados ao Juiz titular da Comarca de Cruzília, à Procuradoria

Especializada em Crimes de Agentes Políticos, do Ministério Público Estadual, ao

Ministério Público da Comarca de Cruzília; à 14ª Companhia Independente da Polícia

Militar, sediada em São Lourenço; à Delegacia Regional da Polícia Civil em São

Lourenço e à Delegacia da Polícia Civil da Comarca de Cruzília cópia das notas

taquigráficas da audiência pública realizada em 22/4/2010, no Município de Minduri, e

pedido de providências em relação às denúncias de cerceamento da Câmara

Municipal do Município por membros do Poder Executivo local; sejam encaminhados

ao Procurador especializado em crimes de Agentes Políticos, José Humberto de

Souza Carvalho, pedido de providências para a abertura de inquéritos destinados a

apurar denúncias de cerceamento do Poder Legislativo do Município de Minduri pelo

Poder Executivo local e de crime de responsabilidade do Prefeito Municipal de

Minduri, devido à suposta ausência de respostas da Prefeitura a requerimentos de

informações feitos pelo Poder Legislativo, e cópia de DVD contendo imagens de

reunião da Câmara Municipal de Minduri na qual o Procurador Jurídico da Prefeitura

intimida e agride Vereador; sejam encaminhados à Comissão de Ética da Ordem dos
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Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, cópia das notas taquigráficas da audiência

pública realizada em 22/4/2010, no Município de Minduri, pedido de providências em

relação às denúncias de que o Procurador Jurídico da Prefeitura de Minduri, Sérgio

Hannas Salim, estaria adotando conduta incompatível com o exercicio profissional da

advocacia e cópia de DVD contendo imagens de reunião da Câmara Municipal de

Minduri na qual o Procurador Jurídico da Prefeitura intimida e agride Vereador; sejam

encaminhadas ao Ministro da Previdência Social, ao INSS e ao Tribunal de Contas

cópias das notas taquigráficas da audiência pública realizada em 22/4/2010, no

Município de Minduri, do “Dossiê Caso Iolanda”, documento em que se afirma que

Iolanda Fagundes Carvalho Diniz teria obtido, irregularmente, benefício de

aposentadoria no Município de Minduri, e do referido DVD; seja encaminhado ao Juiz

Titular da Comarca de Cruzília e ao Ministério Público na Comarca de Cruzília pedido

de providências para que interpelem o Procurador Jurídico do Município de Minduri,

Sérgio Hannas Salim, a fim de que este declare formalmente qual cargo, emprego ou

função pública ocupa na Prefeitura Municipal, tendo em vista que, de acordo com

denúncia apresentada em audiência pública realizada em 22/4/2010, nesse

Município, não há transparência em relação à Câmara Municipal quanto ao tipo e à

natureza do cargo ocupado pelo aludido advogado; seja encaminhado à 14ª

Companhia Independente da Polícia Militar, sediada em São Lourenço, pedido de

providências para que seja reforçado o efetivo no Município de Minduri de modo a

garantir a segurança dos Vereadores e do funcionamento da Câmara Municipal,

tendo em vista denúncias de cerceamento do Poder Legislativo pelo Poder Executivo

local, apresentadas nessa audiência; seja efetuada pela Gerência de Taquigrafia

desta Casa a transcrição do vídeo, com os Deputados Federal Edmar Moreira e

Estadual Leonardo Moreira, relacionado à audiência da Comissão de Direitos

Humanos no Município de Minduri, realizada em 22/4/2010; seja realizada reunião de

audiência pública para discutir denúncia de violência policial que teria ocorrido em

Ouro Branco; seja encaminhada à Corregedoria da PMMG a denúncia de abuso de

autoridade que teria sido praticado por policiais militares em exercício em Ouro

Branco; seja realizada reunião de audiência pública para discutir problemas

envolvendo a empresa Gerdau, em Ouro Branco; seja designado representante da
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Comissão para participar do XIII Encontro do Fórum Parlamentar Nacional de Direitos

Humanos, na Câmara dos Deputados, em 19/5/2010; seja encaminhado à Secretaria

de Defesa Social pedido de providências para a implementação do Programa Fica

Vivo nos Bairros Estrela Dalva, São Mateus e Tijuco, em Contagem; sejam

encaminhados às Secretarias de Defesa Social e de Desenvolvimento Social, à

Corregedoria da PMMG e à Secretaria de Defesa Social de Contagem cópia das

notas taquigráficas da reunião extraordinária da Comissão em 26/4/2010 e pedido de

providências na área de segurança nos Bairros Estrela Dalva, São Mateus e Tijuco,

em Contagem; seja encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de

providências para se estender o Programa Poupança Jovem ao Município de

Contagem; seja encaminhado à Secretaria de Educação de Contagem pedido de

providências para a implementação do ensino médio diurno nos Bairros Estrela

Dalva, São Mateus e Tijuco; seja encaminhado à Secretaria de Esportes e da

Juventude pedido de providências para a implementação do Programa Segundo

Tempo em Contagem, para atender a jovens em situação de risco social; seja

encaminhado à Ouvidoria de Polícia pedido de providências para que se realize visita

da Ouvidoria Itinerante aos Bairros Estrela Dalva, São Mateus e Tijuco, em

Contagem; seja encaminhado ao Secretário Adjunto de Defesa Social pedido de

providências para a implantação, em Contagem, de um centro de internação de

adolescentes em conflito com a lei; seja encaminhado à Secretaria de Educação

pedido de providências para a implementação do programa Escola em Tempo

Integral nas escolas estaduais da região dos Bairros Estrela Dalva, São Mateus e

Tijuco; seja encaminhado à Secretaria de Ciência e Tecnologia pedido de

providências para a implementação do Programa Telecentro no Município de

Contagem; seja encaminhado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura de

Contagem pedido de providências para a implementação do programa Escola em

Tempo Integral nas escolas da região dos Bairros Estrela Dalva, São Mateus e Tijuco,

e do regime de funcionamento integral nos Centro Municipal de Educação Infantil -

Cemeis - e nas instituições conveniadas; seja encaminhado à Ouvidoria e à

Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público da Comarca de Betim pedido

de providências para a apuração de denúncia de abuso policial apresentada por
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Edson da Silva Santos nesta reunião; Irani Barbosa e Vanderlei Miranda, em que

solicitam seja realizada reunião de audiência pública para discutir a situação da

comunidade quilombola Mangueiras. Submetido a votação, é aprovado o “ Relatório

de Visita - Comissão de Direitos Humanos - Local visitado: Presídio de Ponte Nova.

Apresentação: A requerimento do Deputado Durval Ângelo, esta Comissão, visitou no

dia 26/3/2010, o Presídio de Ponte Nova, com a finalidade de averiguar possíveis

violações de direitos humanos ocorridas nesse estabelecimento prisional. Participou

da visita o Deputado Durval Ângelo, e a acompanharam os Vereadores da Câmara

Municipal de Ponte Nova Divino Marcelino dos Anjos, Presidente da Comissão de

Direitos Humanos, e Jadir Martins da Fonseca Júnior; a Presidente do Conselho

Estadual de Assistência Social, Maria Juanita Godinho Pimenta; e os dirigentes do

presídio, Rafael Bargas de Queiroz, Diretor-Geral, Arivelton Graciano Hipólito, Diretor-

Adjunto, e Rodrigo Miranda Martins, Diretor Administrativo. Relato: A vista ao Presídio

de Ponte Nova decorreu de um histórico tanto de atenção desta Comissão a essa

localidade, quanto de problemas verificados na então existente cadeia pública, entre

os quais o incêndio ocorrido em 2007, que resultou na morte de 25 presos. A par

desse evento, inúmeras denúncias de irregularidades, como torturas, maus-tratos e

superlotação, marcaram a trajetória da citada cadeia, que era administrada pela

Polícia Civil. Na atual visita constatou-se um complexo penitenciário dotado de

instalações novas e modernas e a gestão a cargo de servidores da Subsecretaria de

Administração Prisional - Suapi. A Comissão foi recebida pela direção do presídio e,

em reunião breve, expôs a finalidade da visita. Na oportunidade, os diretores do

estabelecimento apresentaram dados gerais a respeito da unidade, que foi

inaugurada em 2/12/2009. Salientaram ainda que sua construção recente obedeceu a

padrões arquitetônicos adequados, inclusive com garantia de acessibilidade,

contando com rampas e elevadores. Há uma divisão por alas, obedecendo tanto a

critério de gênero, quanto a regime de execução penal. O número de presos é

compatível com a capacidade do estabelecimento, que estava com cerca de 570

custodiados, 80 dos quais no regime semiaberto, podendo chegar a um total de 594

vagas. A Comissão recebeu a informação de que a unidade conta com pessoal do

sistema penitenciário e possui profissionais especializados nas áreas da assistência
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social, enfermagem, medicina, odontologia e psicologia. Há um convênio firmado com

a Prefeitura Municipal de Ponte Nova que assegura a participação dessa entidade na

oferta dos profissionais das áreas mencionadas. Existe um calendário de vacinação

que vem sendo observado, um procedimento de agendamento de consultas, controle

de medicamentos, hipertensão e diabetes, assim como trabalho preventivo na área

da saúde. Registra-se o trabalho do preso em atividades de artesanato e de

fabricação de gaiolas, em montagem de uma fábrica de bloquetes e em uma horta

que atende à demanda interna. Parte desse trabalho é vinculada a convênio com

empresas como a Construtora Rio Doce e a Gaiolas Eldorado. Foi mencionada,

enfim, a existência de presos estudando, e uma escola já se encontra em fase de

implantação na unidade. A Comissão visitou todas as alas do presídio e constatou as

boas condições físicas do local. Verificou ainda não haver superlotação e presenciou

presos trabalhando e tomando banho de sol. O Presidente da Comissão conversou

com muitos presos, colhendo a impressão deles sobre as condições do

estabelecimento. Em que pese essa impressão positiva, algumas questões,

constatadas pela Comissão, restaram pendentes. São problemas relacionados à

política de transferências utilizada para a ocupação do presídio, à assistência jurídica

ao custodiado, à garantia do cumprimento no regime adequado; houve confirmação

de denúncias de torturas e maus-tratos. Foi constatado que muitos presos foram

transferidos para o presídio de Ponte Nova de lugares distantes, em muitos dos casos

sem atendimento ao disposto no art. 151 da Lei de Execução Penal, que aponta para

a lotação do sentenciado em lugar próximo à residência de sua família. Foi verificada,

por exemplo, a presença de muitos custodiados transferidos da unidade de

Conceição do Mato Dentro, que fica no Vale do Jequitinhonha, assim como a de

outros do Sul de Minas. Aparentemente vários presos não têm recebido a assistência

jurídica devida, havendo carência de Defensores Públicos para a realização dessa

tarefa. Constataram-se, por exemplo, presos em regime semiaberto cumprindo pena

integralmente dentro da unidade. Apesar de a Comissão não ter constatado indício de

ocorrência de tortura, alguns presos relataram que episódios dessa natureza

ocorrem, o que chamou a atenção da Comissão. A visita foi concluída após a visita a

todas as alas e a realização das entrevistas com os presos. Conclusão: Em face do
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exposto, a Comissão não constatou violações de direitos humanos no presídio de

Ponte Nova, mas verificou a existência de problemas a serem equacionados, razão

pela qual propõe o encaminhamento de ofícios aos órgãos competentes do Poder

Executivo, com o objetivo de providenciar atendimento jurídico, alocação adequada

de presos e investigação sobre possíveis casos de torturas e maus-tratos, o que será

realizado por meio da aprovação de requerimentos. Sala das Comissões, 28 de abril

de 2010. Deputado Durval Ângelo, Presidente da Comissão de Direitos Humanos”.

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 abril de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2010

ATAS

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/4/2010

Às 10h15min, comparecem na Pousada do Verde, no Município de Passa-Quatro, o

Deputado Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Luiz Humberto Carneiro, por

indicação da Liderança do BSD), membro da supracitada Comissão. Estão presentes,

também, os Deputados Antônio Carlos Arantes e Doutor Ronaldo. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, declara-a por aprovada e a subscreve. A

Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, as

ações vinculadas à criação do Parque Nacional Alto da Mantiqueira, através da

proposta do Instituto Chico Mendes, envolvendo os Municípios mineiros localizados

na Serra da Mantiqueira e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Ênnia Guedes,

Assessora Jurídica da Federação da Agricultura de Minas Gerais - Faemg, e os Srs.

Antônio Claret, Vice-Prefeito, representando Acácio Mendes de Andrade, Prefeito

Municipal de Passa-Quatro; Ludgero Bustamante Moreira, Vereador, representando o

Sr. Carlos Edil Freitas Fortes, Presidente da Câmara Municipal de Passa-Quatro;

Flávio Mafra Brandão de Azevedo, Promotor de Justiça da Comarca de Passa-

Quatro, representando o Sr. Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça

do Estado de Minas Gerais; Eduardo Antônio Arantes do Nascimento, Assessor

Sindical, e Andréia de Fátima da Silva, Diretora Regional, representando o Sr. Vilson

Luis da Silva, Presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado

de Minas Gerais - Fetaemg; Clarismundo Benfica do Nascimento, Diretor da APA

Serra da Mantiqueira; Orlando Mohallem, Presidente do Clube Montês Itajubense -

CMI; Luiz Análio, Presidente do Sindicato Rural de Passa-Quatro; Carlinhos Almeida

e Pe. Afonso Lobato, Deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo;

José Valmir, Prefeito Municipal de Marmelópolis; Carlos Antônio, Prefeito Municipal
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de Delfim Moreira; João Esteves, Vice-Prefeito do Município de Itanhandu; Otacílio

Rodrigues, Prefeito Municipal de Piquete (SP); Júnior Filippo, Prefeito Municipal de

Guaratinguetá (SP); João Carlos, Vereador da Câmara Municipal de Passa-Quatro,

que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de autor do

requerimento que deu origem ao debate, passa a fazer suas considerações iniciais.

Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas

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

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

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

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

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

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

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

Às 10h5min, comparecem na Câmara Municipal de Curvelo a Deputada Maria

Tereza Lara e o Deputado João Leite, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Doutor Viana. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior e a considera aprovada, sendo subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater, em

audiência pública, questões relativas à segurança pública no Município e na região e

a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Larissa Rodrigues Amaral, Promotora de

Justiça da Comarca de Curvelo, representando Alceu José Torres Marques,

Procurador-Geral de Justiça; Dilcea Dayrell Sampaio, Diretora da Superintendência

Regional de Ensino em Curvelo, representando Vanessa Guimarães Pinto, Secretária

de Estado de Educação; e Roberta Fernandes Santos, Diretora de Ressocialização e

Atendimento ao Preso da Suapi em Curvelo, e os Srs. José Maria Penna Silva,

Prefeito Municipal de Curvelo; Vereador Henrique Duarte Gutfraind, Presidente da

Câmara Municipal de Curvelo; Robinson Fuchs Brasilino, Chefe da Delegacia de

Repressão a Crimes Fazendários, representando Jerry Antunes de Oliveira,
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Superintendente Regional do Departamento de Polícia Federal em Minas Gerais; o

Ten.-Cel. Ernest Soares, Chefe do Estado-Maior da 14ª Região de Polícia Militar,

representando o Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG; o

Sr. Valmir de Paula Ramos, Chefe do 14º Departamento de Polícia Civil de Curvelo,

representando Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe de Polícia Civil do Estado de

Minas Gerais; e o Major Ricardo Eugênio da Silva Oliveira, Subcomandante do 3º

Batalhão de Bombeiros Militar, representando Gilvan Almeida Sá, Comandante-Geral

do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, 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 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, 28 de abril de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Tenente Lúcio.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

28/4/2010

Às 10h10min, comparecem na Câmara Municipal de Prudente de Morais a

Deputada Maria Tereza Lara e os Deputados João Leite e Tenente Lúcio, membros

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João

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

Deputado Tenente Lúcio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a discutir, em audiência pública, a precariedade do

imóvel ocupado pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e a possível saída da

corporação desse Município, por falta de condições de segurança do referido imóvel,

e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir a Sra. Ten.- Cel. PM Cláudia Araújo Romoaldo,



____________________________________________________________________________
53

Comandante do 36º Batalhão da Polícia Militar, representando o Cel. PM Josué

Soares da Silva Filho, Comandante da 3ª Região da Polícia Militar; e os Srs. Juracy

Guimarães Filho, Procurador do Município de Prudente de Morais, representando

Haroldo Cunha Abreu, Prefeito Municipal de Prudente de Morais; Vereador Jocimar

César Brandão, Presidente da Câmara Municipal de Prudente de Morais; o Sargento

PM Geraldo Pereira Gonçalves, Comandante do 2º Pelotão da 198ª Cia. do 36º

Batalhão da Polícia Militar, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra à Deputada Maria Tereza Lara, autora 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 da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados João Leite, Doutor

Viana e Tenente Lúcio (13) em que solicitam seja encaminhado ao Secretário de

Estado de Defesa Social pedidos de providências para a implantação das Áreas

Integradas de Segurança Pública - Aisps - na região de Curvelo; para a construção da

sede da Região Integrada de Segurança Pública - Risp - de Curvelo; para melhorar a

estrutura e aumentar o efetivo do Corpo de Bombeiros na mesma região, bem como

adequar todos os Municípios atendidos pela Corporação no Estado aos que

compõem as respectivas Risps; para melhorar a estrutura e aumentar o efetivo da

Polícia Civil na referida região; para construir mais celas no Presídio de Curvelo,

visando a separar os presos provisórios dos demais; para ampliar o quadro de

Agentes Penitenciários na região de Curvelo, em especial em Diamantina e Serro,

com vistas a viabilizar a retirada definitiva das Polícias Militar e Civil da guarda das

cadeias públicas; para ampliar o número de Associações de Proteção e Amparo aos

Condenados - Apacs - na região de Curvelo; e para a melhoria da estrutura e o

aumento dos efetivos da 14ª Companhia PM Independente de Meio Ambiente e

Trânsito, solicitando, ainda, que o Secretário comunique à Assembleia Legislativa

todas as providências efetivadas; seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de
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Justiça do Estado pedido de informações sobre a situação dos presos provisórios na

Comarca de Curvelo; seja encaminhado ao Presidente da Cemig e aos Prefeitos de

Várzea da Palma e Lassance pedido de providências para a adequada iluminação do

trecho da Rodovia MG-496 que passa nas áreas urbanas desses Municípios; seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para o tratamento de

dependentes químicos no Município de Curvelo e região; seja encaminhado à

Promotoria da Infância e da Juventude da Comarca de Curvelo e ao Diretor do

presídio de Curvelo pedido de informações sobre a situação dos adolescentes que se

encontram nesse presídio; seja encaminhado à Corregedoria do Sistema

Penitenciário pedido de providências para averiguar a situação do presídio de

Curvelo, especialmente em relação ao trato com os familiares; da Deputada Maria

Tereza Lara e dos Deputados João Leite e Tenente Lúcio (3) em que solicitam seja

encaminhado ao Prefeito Municipal de Prudente de Morais pedido de providências

para regularizar o pagamento de funcionários da Prefeitura por meio da agência

bancária existente no Município, e não em espécie, como atualmente vem sendo

feito; seja encaminhado ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER - MG -

pedido de providências para instalar semáforos e faixas de pedestres em frente à

Escola Estadual João Rodrigues da Silva, localizada na Rodovia MG-424, no

Município de Prudente de Morais; seja encaminhado ao Secretário de Estado de

Fazenda pedido de informações sobre o fechamento do posto fiscal na MG-424 no

Município de Prudente de Morais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Tenente Lúcio.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

30/4/2010

Às 9h15min, comparece na Câmara Municipal de Lajinha o Deputado Durval

Ângelo, membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado José

Henrique. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo,
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declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a

aprovada e a subscreve . A Presidência informa que a reunião se destina a obter, em

audiência pública, esclarecimentos sobre denúncias relativas ao fechamento do

Hospital de Lajinha pela Prefeitura e à violação de direitos humanos envolvendo

funcionários municipais. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir as Sras. Alzira Machado Fernandes Araújo, Presidente da Câmara

Municipal de Lajinha; Neura da Silva Pereira, Vereadora do Município de Lajinha;

Sirley Cortez Bastos, Secretária Municipal de Saúde; Maria Luiza Azini Vitor,

Secretária Municipal de Educação; e os Srs. Adriano Rangel Oliveira Alvim, Vice-

Prefeito, representando o Sr. Sebastião Moreira Bastos, Prefeito Municipal de Lajinha;

João Batista Miranda, Diretor-Presidente do Hospital Belisário Miranda; Marcelo

Nunes Saleme, Presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos; Ten. Sandro

Pereira Gonçalves, do Comando do 11º BPM de Lajinha, que são convidados a tomar

assento à mesa. Registra-se a presença dos Srs. Humberto Cabral da Silva, Paulo

César de Oliveira, Antônio José da Fonseca, Jorge Luiz Butkowski Pereira e Renato

Rodrigues de Souza, Vereadores do Município de Lajinha. O Presidente, na condição

de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações

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

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

notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 3 de maio de 2010.

Durval Ângelo, Presidente - Carlos Gomes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.361/2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Fundação Dom Justino José de Santana, com sede no
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Município de Juiz de Fora.

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 e Lei nº 2.361/2008 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

Dom Justino José de Santana, com sede no Município de Juiz de Fora, que tem como

finalidade realizar programas culturais, assistenciais e educativos de interesse da

coletividade.

Para a consecução de suas metas, a entidade executa serviços de radiodifusão,

cria e mantém escolas e faculdades, visando promover a educação integral de

crianças e adolescentes; ampara famílias carentes; protege a saúde do idoso;

imprime revistas, livros e jornais, visando apoiar as artes gráficas em geral; colabora

com a preservação do patrimônio histórico, artístico, paisagístico, ecológico e

folclórico do Município; presta serviços de utilidade pública, auxiliando a comunidade

em caso de estado de emergência ou de calamidade, integrando-se aos serviços de

defesa civil sempre que necessário.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.361/2008

em turno único.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dilzon Melo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.747/2009

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 Calazans Ferreira ao anel rodoviário que liga a BR-251 à BR-

342, no Município de Salinas.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
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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 3.747/2009 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.

Nascido em Santa Rita Durão em 1905, José Calazans, conhecido por suas

qualidades humanas e solidárias, formou-se em Engenharia Civil e em Engenharia de

Minas pela Universidade Federal de Ouro Preto em 1933. Ingressou no serviço

público em agosto do mesmo ano, trabalhando na Secretaria de Estado de Viação e

Obras Públicas, órgão em que se aposentou em 1972. De janeiro de 1948 a outubro

de 1955, atuou como Coordenador do Departamento de Estradas de Rodagem de

Minas Gerais – DER-MG – nas cidades de Carangola, Belo Horizonte, Salinas e

Guanhães. Durante esse período realizou projetos e executou diversas obras nessas

regiões. Em Salinas, foi o responsável pela execução de pontes, estradas e pela

construção do Colégio Idalino Ribeiro e do Hospital São Vicente de Paulo. Em

Guanhães, foi o responsável pela edificação da Igreja Matriz.

Diante dessas considerações, a homenagem que lhe está sendo feita por

intermédio do projeto de lei em análise pretende reconhecer os relevantes serviços

que prestou a essas comunidades.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.747/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dilzon Melo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.757/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

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
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Região – Apropop –, com sede no Município de Antônio Carlos.

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 3.757/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Produtores Rurais de Ponto Novo, Poço Dantas e Região – Apropop –, com sede

no Município de Antônio Carlos, entidade comunitária que tem por objetivo organizar

os pequenos e médios produtores rurais da região na busca da melhoria de sua

qualidade de vida.

Com esse propósito, a entidade incentiva o incremento da produção e da

comercialização do leite e seus derivados, promovendo ações que proporcionam

maior geração de renda associada ao desenvolvimento rural sustentável.

Além de investir no progresso técnico e econômico, a Associação promove

atividades culturais, esportivas e de lazer, visando à confraternização e à

sociabilização 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 3.757/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dilzon Melo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.406/2010

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Lagoa Grande – Acomlag –,

com sede no Município de Formiga.

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.406/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Lagoa Grande – Acomlag –, com sede no Município de Formiga.

Fundada em 20/10/2001, sua finalidade é promover ações para a preservação e a

recuperação ambiental e paisagística das áreas no entorno da Lagoa Grande.

A Associação, procura, ainda, orientar e auxiliar a comunidade sobre o uso e a

ocupação do solo, visando ao desenvolvimento sustentável, podendo, com essa

finalidade, firmar convênio com os órgãos públicos responsáveis pela área.

Além de promover ações para a preservação e a recuperação ambiental, a entidade

objetiva estimular a integração social da comunidade por meio de encontros para a

difusão de informações relativas ao ambiente, congraçamentos e debates de

problemas comuns.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.406/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Almir Paraca, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 58/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, a proposição em epígrafe altera

dispositivos das Leis Complementares nºs 34, de 12/9/94, e 61, de 12/7/2001, os

quais dispõem sobre a organização do Ministério Público.

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,

consoante dispõe o art. 102, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposição em análise visa a modificar a estrutura orgânica do Ministério Público,

principalmente no tocante ao Programa Estadual de Proteção e Defesa do

Consumidor – Procon-MG – e à Junta Recursal do Procon-MG. Para alcançar esse

desiderato, 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 normativo.

O art. 4º da Lei Complementar nº 34 contém a estrutura administrativa do Ministério

Público, a qual abrange quatro níveis ou graus: órgãos da administração superior,

órgãos de administração, órgãos de execução e órgãos auxiliares. Atualmente, os

órgãos de administração compreendem 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 comento enquadra o Procon-MG no rol dos órgãos de administração e

introduz a Junta Recursal do Programa Estadual de Proteção e Defesa do

Consumidor – Jurdecon – no elenco dos órgãos de execução do Ministério Público, a

fim de dotar a instituição de uma estrutura moderna e compatível com suas

atribuições de defesa do consumidor.

De acordo com a legislação vigente, cabe ao Procon-MG exercer, por meio da

Secretaria Executiva, a coordenação da política do Sistema Estadual de Defesa do

Consumidor – SEDC –, e o art. 23 da Lei Complementar nº 61 enumera as

atribuições do órgão, que consistem na proteção efetiva dos direitos do consumidor e

na aplicação da Lei Federal nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor. A

redação proposta para o art. 23 não altera a essência das atribuições do Procon-MG:

tão somente adapta a atuação do órgão ao seu novo enquadramento na estrutura do

Ministério Público, no qual será erigido na condição de órgão de administração. Com

a alteração que ora se pretende introduzir, a direção do Procon-MG será exercida por

coordenador escolhido livremente pelo dirigente da instituição entre os Procuradores

e Promotores de Justiça da mais alta entrância. Além disso, o órgão em questão será

integrado por Promotores de Justiça de Defesa do Consumidor do Estado de Minas

Gerais, e não, apenas por Promotores que atuam na Comarca de Belo Horizonte, fato
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que, a nosso ver, fortalecerá a instituição e propiciará uma atuação mais efetiva e

célere na defesa dos direitos do consumidor, o que se harmoniza com o princípio da

eficiência. Por isso, afigura-se-nos procedente a justificação apresentada pelo Chefe

do Parquet, segundo a qual, “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”.

É importante destacar, ainda, que a modificação proposta permitirá ao órgão de que

se cogita dispensar mais atenção às ações de planejamento estratégico e de

integração com o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, o que não ocorre

atualmente, pois os esforços se canalizam para a atividade fim do órgão, conforme

consta na justificação do projeto.

No que diz respeito à Jurdecon, o § 6º do art. 23 da Lei Complementar nº 61

estabelece sua competência para proferir decisão administrativa, em caráter

definitivo, no julgamento dos recursos voluntários e necessários interpostos contra as

decisões das autoridades que decidem os processos administrativos. O projeto

explicita o dever de fundamentar as decisões da Junta, que deverá proferir

julgamentos por maioria de seus membros. Ademais, o § 7º, que ora se pretende

inserir no art. 23 da referida norma complementar, tem a finalidade 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. Essas súmulas têm o escopo de uniformizar as decisões

administrativas sobre determinadas matérias e, consequentemente, agilizar as

decisões.

O Ministério Público, na condição de instituição permanente e essencial à função

jurisdicional do Estado, tem a relevante missão constitucional de defender a ordem

jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis,

consoante prescrição do “caput” do art. 119 da Carta mineira. A proteção dos direitos

do consumidor, como uma categoria de direitos difusos, é uma entre tantas outras

atividades a cargo da mencionada instituição, a qual se concretiza por meio do

Procon-MG. Assim, todas as medidas legislativas e administrativas tomadas com
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vistas ao fortalecimento e à agilização das atividades do órgão serão sempre bem-

vindas, contanto que sejam efetivamente implementadas no plano prático. Se assim

ocorrer, a lei terá impacto positivo no interesse público, pois, quanto mais eficiente a

atuação do Ministério Público, por meio de seus órgãos de administração e execução,

mais intensa será sua repercussão no interesse da coletividade. Quem quer os fins

deve disponibilizar os meios. Consequentemente, a complexidade cada vez maior

das relações de consumo requer do Procon-MG uma estrutura mais moderna e

compatível com sua importância, a bem do interesse público. Portanto, a par de

atender a uma conveniência administrativa do Ministério Público, que goza da

prerrogativa de modificar sua estrutura organizacional, a proposta pode ser altamente

vantajosa para o cidadão, especialmente porque amplia a participação dos membros

da instituição na defesa dos direitos do consumidor. Aqui reside o aspecto principal

da matéria, uma vez que o interesse coletivo deve balizar as decisões do poder

público, o que dá ênfase à ideia de cidadania, que é um dos fundamentos da

República Federativa do Brasil. Assim, ao dotar o Ministério Público dos instrumentos

necessários à defesa do consumidor, seja sob a ótica da estrutura administrativa, seja

sob o ângulo dos Promotores de Justiça que atuarão nessa seara, há, em última

análise, o fortalecimento do cidadão, como membro ativo da comunidade política.

A propósito, cabe diferençar interesse da administração e interesse público. Aquele

refere-se a uma simples conveniência do aparelho governamental, razão pela qual é

conhecido na doutrina como interesse secundário. O interesse público, que não se

confunde com o interesse do Estado, é o interesse da coletividade, também chamado

de interesse primário. Se aquele decorre de uma peculiaridade de determinada

instituição, este é relativo atendimento de uma necessidade pública.

Dessa forma, parece-nos oportuna a alteração proposta pelo Chefe do Ministério

Público ao erigir o Procon-MG na categoria de órgão de administração e a Jurdecon

na categoria de órgão de execução do Ministério Público.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

58/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.



____________________________________________________________________________
63

Délio Malheiros, Presidente e relator - Neider Moreira - Lafayette de Andrada -

Elmiro Nascimento.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.389/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei nº 4.389/2010 dispõe sobre a

revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 24/3/2010, a proposição foi distribuída a

esta Comissão para receber parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame fixa em 1º de maio a data-base para revisão dos vencimentos

e proventos dos servidores do Poder Judiciário, nos termos do art. 37, inciso X, da

Constituição Federal.

Passemos à análise jurídico-constitucional da matéria.

O projeto objetiva conferir operatividade ao comando constitucional que se contém

no art. 37, inciso X, da Constituição da República, cujos termos seguem transcritos:

“Art. 37 – (...)

X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art.

39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa

privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e

sem distinção de índices;”.

O referido dispositivo traz dois comandos. O primeiro deles, relativo à fixação e ao

aumento da remuneração (reajuste, aumento efetivo, concedido para a adequação da

remuneração dos servidores aos valores de mercado), e o segundo, referente à

revisão da remuneração, voltada para sua recomposição em face do fenômeno

inflacionário.

Na primeira hipótese, admite-se a concessão de índices diferenciados para as

diversas categorias de servidores; já na segunda, impõe-se a adoção de um índice

único, visto tratar-se de mera recomposição remuneratória.
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A proposta em epígrafe regula a revisão da remuneração, fixando como data-base

o dia 1º de maio de cada ano. Possui, ademais, o mesmo teor da Lei nº 12.177, de

21/12/2005, que, no entanto, escolheu o dia 1º de março de cada ano como data-

base para a revisão dos vencimentos e proventos dos servidores públicos do Poder

Judiciário do Estado de São Paulo.

Não havendo vício de iniciativa, e estando a matéria compreendida no raio de

competência legislativa estadual, resta-nos tão somente concluir por sua plena

sustentação jurídica.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.389/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Antônio Júlio - Célio

Moreira - Delvito Alves.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.642/2009

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o Projeto de Lei nº 3.642/2009 reconhece o

relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a utilidade pública dos

Conselhos Comunitários de Segurança Pública – Conseps – localizados no Estado.

Aprovado no 1º turno, retorna a matéria agora a este órgão colegiado, a fim de

receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art.

102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.642/2009 tem por finalidade reconhecer o relevante interesse

coletivo, a importância social das obras e a utilidade pública dos Conselhos

Comunitários de Segurança Pública – Conseps – localizados no Estado.

É importante salientar que a declaração de utilidade pública de cada Consep,

organizado como unidade autônoma dotada de personalidade jurídica própria, se fará

por norma específica, na forma da Lei nº 12.972, de 1998.

No que se refere à competência normativa, o reconhecimento de entidade privada
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não constitui assunto reservado à União nem ao Município, podendo ser objeto de

disciplina jurídica por parte do Estado.

Cabe destacar que os Conselhos Comunitários de Segurança Pública são

entidades de direito privado, constituídos por voluntários dispostos a trabalhar pelas

causas sociais, com vida própria e independente em relação à Polícia Militar ou a

qualquer outro órgão público.

Têm como finalidade precípua mobilizar e congregar forças da comunidade para a

discussão de assuntos locais relacionados com a segurança pública, razão pela qual

desenvolve atividades sobre a análise dos problemas coletivos e o planejamento de

ações necessárias a sua solução; além do mais, empreende campanhas educativas e

facilita o entendimento e a cooperação entre as várias lideranças locais.

A participação dos Conseps estimula o pleno exercício da cidadania, uma vez que

seus integrantes acompanham o trabalho da Polícia Militar e dos órgãos de defesa

social, tomando consciência da complexidade do fenômeno da criminalidade e

mobilizando-se para a prevenção de problemas sociais e ambientais.

Ressalte-se ainda a importância dos Conseps na criação de redes de proteção

comunitária, alternativa eficaz para minimizar a ação delituosa dos infratores da lei e

para assegurar a tranquilidade pública.

Assim sendo, ratificamos o entendimento desta Comissão de que é meritório o

projeto de lei em análise.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.642/2009, no

2º turno.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

João Leite, Presidente - Tenente Lúcio, relator - Maria Tereza Lara.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.928/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De iniciativa desta Comissão, a proposição em epígrafe tem por finalidade aprovar,

de conformidade com o art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação da

terra devoluta que especifica.
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O projeto foi aprovado no 1º turno e agora retorna a esta Comissão a fim de receber

parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102, IX, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 3.928/2009 tem por finalidade aprovar, nos termos do

inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado, a alienação de 11 glebas de terras

devolutas em nome dos requerentes enumerados em seu Anexo, as quais se situam

nos Municípios de Rio Pardo de Minas, Montezuma e Vargem Grande do Rio Pardo e

têm área entre 100ha e 250ha.

De acordo com o disposto no § 6º do art. 247 da Carta mineira, a transferência de

domínio será realizada na modalidade de compra preferencial.

Cabe ressaltar que a concessão ou alienação de terras devolutas, assim

consideradas aquelas que não se encontram no domínio particular, por título legítimo,

nem constituem próprios da União, de Estados ou de Municípios, tem como finalidade

promover o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no campo.

Tal medida faz parte da política adotada pelo constituinte mineiro para a área rural,

prevista no art. 247 da Constituição Estadual, que objetiva assegurar o domínio

dessas glebas a quem de fato possui vínculos com a terra e tornou produtiva parte do

território mineiro.

Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

3.928/2009 no 2º turno.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dilzon Melo, relator - Carlos Gomes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.970/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De iniciativa desta Comissão, a proposição em epígrafe tem por finalidade aprovar,

de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a

alienação da terra devoluta que especifica.

O projeto foi aprovado em 1º turno na forma apresentada e agora retorna a esta
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Comissão a fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189,

combinado com o art. 102, IX, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 3.970/2009 tem por finalidade, em obediência ao inciso

XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado, aprovar a alienação de uma gleba de

terra devoluta em nome de Sebastião Rodrigues Paixão, situada no local denominado

Fazenda Água Boa, no Município de Rio Pardo de Minas, com área de 156,8933ha.

De acordo com o disposto no § 6º do art. 247 da Carta mineira, essa transferência

de domínio será realizada na modalidade de compra preferencial.

Cabe ressaltar que a concessão ou alienação de terras devolutas, assim

consideradas aquelas que não se encontram no domínio particular, por título legítimo,

nem constituem próprios da União, dos Estados ou dos Municípios, têm como

finalidade promover o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no

campo.

Tal medida faz parte da política adotada pelo constituinte mineiro para a área rural,

prevista no art. 247 da Constituição Estadual, que objetiva assegurar o domínio

dessas glebas a quem de fato possui vínculos com a terra, tendo tornado produtiva

parte do território mineiro.

Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

3.970/2009 no 2º turno.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Carlos Gomes, relator - Dilzon Melo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.950 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.950/2008, de autoria do Deput ado Lafayette de Andrada, que

declara de utilidade pública a Associação Pró-Leite de Mercês, com sede no

Município de Mercês, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.950/2008

Declara de utilidade pública a Associação Pró-Leite de Mercês, com sede no

Município de Mercês.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Pró-Leite de Mercês, com

sede no Município de Mercês.

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

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.087 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.087/2009, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública a organização não governamental Centro de Estudos Sócio

Ambiental do Cerrado – Ong-Cesac –, com sede no Município de Tupaciguara, 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° 4.087/2009

Declara de utilidade pública a organização não governamental Centro de Estudos

Sócio Ambiental do Cerrado – Cesac –, com sede no Município de Tupaciguara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a org anização não governamental

Centro de Estudos Sócio Ambiental do Cerrado – Cesac –, com sede no Município de

Tupaciguara.

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

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.
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Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.095 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.095/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Associação Agrícola Comunitária Universo Verde –

Asacuve –, com sede no Município de Nanuque, 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° 4.095/2009

Declara de utilidade pública a Associação Agrícola Comunitária Universo Verde –

Asacuve –, com sede no Município de Nanuque.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Universo Verde – Asacuve –, com sede no Município de Nanuque.

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° 4.106 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.106/2009, de autoria do Deput ado Zezé Perrella, que declara

de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Urtiga, com

sede no Município de Ilicínea, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 4.106/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Urtiga, com sede no Município de Ilicínea.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Rurais da Urtiga, com sede no Município de Ilicínea.

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

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2010

ATAS

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 4/5/2010

Presidência dos Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Mensagens nºs 499 e 500/2010 (encaminhando processo relativo a

terra devoluta a ser legitimada pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -

Iter - e o Projeto de Lei nº 4.537/2010, respectivamente), do Governador do Estado -

Ofício nº 42/2010 (informando a abertura de vista dos autos relativos ao Balanço

Geral do Estado, exercício de 2009), do Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios -

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

4.538 a 4.546/2010 - Requerimentos nºs 5.919 a 5.976/2010 - Comunicações:

Comunicações das Comissões de Turismo, de Defesa do Consumidor, de Minas e

Energia, de Assuntos Municipais, de Cultura e de Segurança Pública - Questão de

ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Arlen Santiago, Paulo Guedes,

Arlen Santiago, Délio Malheiros, Antônio Júlio e Padre João - 2ª Parte (Ordem do

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

Comunicações - Requerimento do Deputado Padre João; deferimento; discurso do

Deputado Almir Paraca - Requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz; deferimento;

discurso do Deputado Paulo Guedes - Requerimento do Deputado Ademir Lucas;

deferimento; discurso do Deputado Eros Biondini - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor



____________________________________________________________________________
72

Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento

- Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão -

Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -

Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes -

Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Wander Borges.

Abertura

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 499/2010*

Belo Horizonte, 29 de abril de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para fins do disposto no inciso XXXIV do art. 62, da

Constituição do Estado, e no § 1º do art. 10 da Lei nº 11.020, de 8 de janeiro de 1993,

processo de alienação de terra devoluta ao senhor Ennio Antonini Coscarelli, relativo

à Fazenda Curral Novo, localizada no Município de Indaiabira, com área de 248.9033

hectares, conforme solicitação do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -

ITER.
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Confio que a iniciativa merecerá a devida e especial atenção desse Legislativo.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão de Política Agropecuária para os fins do art. 102, inciso IX, alínea “e”

do Regimento Interno, nos termos da Decisão Normativa de 17/6/93.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 500/2010*

Belo Horizonte, 29 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

Doutor Reynaldo Martins Marques, de ensino fundamental, à Escola Estadual de

Ensino Fundamental localizada na Rua Ari Teixeira Costa, nº 1500, Bairro Santa

Paula, no Município de Ribeirão das Neves.

A medida consubstanciada na proposta me foi encaminhada pela Secretária de

Estado de Educação, atendendo a solicitação do Colegiado daquela unidade de

ensino que, por unanimidade de votos dos seus membros, aprovou a indicação do

nome para a homenagem.

Para maiores esclarecimentos dos Senhores Deputados, faço juntar a esta a

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

Dr. Reynaldo Martins Marques, de ensino fundamental, à Escola Estadual de Ensino

Fundamental situada na Rua Ari Teixeira da Costa, 1500, Bairro Santa Paula, no

Município de Ribeirão das Neves.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado Escolar da

Escola Estadual de Ensino Fundamental que, em reunião realizada no dia

10/02/2010, homologou, pela unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação

do nome Escola Estadual Dr. Reynaldo Martins Marques, de ensino fundamental,
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para denominação da referida unidade de ensino.

Reynaldo Martins Marques, natural de Belo Horizonte/MG, cursou os primeiros

estudos no Colégio Padre Machado. Em 1950, ingressou na Escola de Engenharia da

UFMG, formando-se como engenheiro civil em 1954. Nessa época, já havia

aprendido o ofício de ouvires, profissão que exerceu com dignidade até formar-se.

Participou ativamente do Conselho Fiscal e como Diretor de Obras do Lar dos

Meninos São Vicente de Paulo, sendo agraciado, em dezembro de 2002, em

reconhecimento à sua dedicação, com o Troféu Perseverança da Associação Divina

Providência.

Em 21/05/2004, foi homenageado pela UFMG, recebendo um diploma de

reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade no exercício da

profissão de engenheiro. Homem de grandes ideias, contribuiu de forma decisiva com

o amigo Jairo Siqueira de Azevedo na construção da Cidade dos Meninos, obra de

reconhecida relevância social. O homenageado nasceu no dia 13/05/1931 e faleceu

no dia 29/06/2008.

Cumpre registrar que, no Município de Ribeirão das Neves, 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, 13 de abril de 2010.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 4.537/2010

Dá a denominação de Escola Estadual Dr. Reynaldo Martins Marques, de ensino

fundamental, à Escola Estadual de Ensino Fundamental, no Município de Ribeirão

das Neves.

Art. 1º - A Escola Estadual de Ensino Fundamental situada na Rua Ari Teixeira da

Costa, nº 1500, Bairro Santa Paula, no Município de Ribeirão das Neves, passa a

denominar-se Escola Estadual Dr. Reynaldo Martins Marques, de ensino
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fundamental.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 42/2010

Do Sr. Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas, comunicando que foi

deferida ao Sr. Aécio Neves da Cunha vista do processo relativo ao Balanço Geral do

Estado no exercício de 2009, ficando suspenso, em consequência, o prazo

constitucional para emissão do parecer prévio dessa Corte sobre a matéria. (- Anexe-

se à Mensagem nº 491/2010.)

OFÍCIOS

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 5.744/2 010, do Deputado Wander

Borges, e 5.807/2010, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil, agradecendo

convite para participar de reunião da Comissão de Direitos Humanos em Minduri,

informando a impossibilidade de comparecer a essa reunião e indicando os Srs. José

Walter da Mata Matos e Edson Lopes Júnior para representá-lo no referido evento. (-

À Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Ricardo Augusto Simões Campos, Presidente da Copasa-MG, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.649/2010 , da Comissão de Turismo.

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

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 2.955/2008 e 4.047/2009, em atenção a

pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se o ofício e as notas técnicas aos

respectivos projetos de lei.)

Do Sr. José Paulo Baltazar Júnior, Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de

Justiça, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.584/2009, da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Nicolau Lupianhes Neto, Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça,
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prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.137/2009, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Francisco José Penna, Diretor da Faculdade de Medicina da UFMG,

solicitando o apoio e a parceria desta Casa nos eventos de comemoração dos 100

anos de fundação dessa Faculdade.

Do Sr. Leonardo Carreiro Albuquerque, Chefe de Gabinete do Ministro dos

Transportes (substituto), prestando informações relativas ao requerimento do

Deputado Carlin Moura encaminhado por meio do Ofício nº 639/2010/SGM.

Da Sra. Sandra M. Silvestrini de Souza, Presidente do Sindicato dos Servidores da

Justiça do Estado de Minas Gerais, encaminhado abaixo-assinado subscrito por

assistentes sociais do Tribunal de Justiça, relativo ao Projeto de Lei nº 3.797/2009. (-

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.797/2009.)

De professores da Escola Estadual do Prata, externando seu descontentamento em

relação às condições salariais dos professores da rede estadual de ensino e

solicitando a atenção desta Casa a essa situação. (- À Comissão de Educação.)

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 4.538/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Portadores de Insuficiência Renal do

Vale do Aço - Apirva -, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Insuficiência Renal do Vale do Aço - Apirva -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2010.

Cecília Ferramenta

Justificação: A Associação dos Portadores de Insuficiência Renal do Vale do Aço -

Apirva - constitui-se em associação sem fins lucrativos, com personalidade jurídica
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própria e prazo de duração indeterminado. A instituição tem por finalidade congregar

e assistir em nível municipal e regional pessoas do Vale do Aço portadoras de

insuficiência renal, estudar e organizar manifestações e reivindicações para promover

a melhoria da prestação de serviços públicos e particulares. Além disso, busca

benefícios sociais na aplicação de direitos civis e o reconhecimento do exercício da

cidadania plena das pessoas portadoras de insuficiência renal, desenvolvendo ainda

programas de conscientização de seus associados e da comunidade em geral acerca

da insuficiência renal. A Associação prestará atendimento também às crianças e

adolescentes portadoras de insuficiência renal em atividades socioassistenciais e

promoverá a integração entre a associação e demais pessoas físicas e jurídicas

interessadas em contribuir com a causa. Diante do exposto, julgamos mais que

procedente o título de utilidade pública, pois, de fato, a entidade exerce esse papel.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.539/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural de Porteira Nova -

Ascorpon -, com sede no Município de Cachoeira de Pajeú.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Porteira Nova - Ascorpon -, com sede no Município de Cachoeira de Pajeú.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2010.

Eros Biondini

Justificação: Fundada em 1991, a Associação Comunitária Rural de Porteira Nova -

Ascorpon -, com sede no Município de Cachoeira de Pajeú, é uma entidade sem fins

lucrativos que tem por escopo promover o desenvolvimento social e econômico da

comunidade em que atua.

Com esse propósito, realiza atividades econômicas, esportivas e culturais no intuito

de melhorar o convívio entre seus associados; promove a proteção da saúde da

família, da infância, da maternidade e da velhice e a reabilitação de pessoas
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portadoras de deficiência; ampara crianças e adolescentes carentes; orienta a

comunidade sobre proteção do meio ambiente; combate a fome e a pobreza; e

incentiva a integração de seus beneficiados no mercado de trabalho.

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 4.540/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do Marimbondo,

Rocinha, Córrego Alegre e Almécega, com sede no Município de Frutal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do

Marimbondo, Rocinha, Córrego Alegre e Almécega, com sede no Município de Frutal.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2010.

Antônio Júlio

Justificação: A Associação dos Produtores Rurais do Marimbondo, Rocinha,

Córrego Alegre e Almécega é uma entidade sem fins lucrativos, de duração

indeterminada, com sede no Município de Frutal. Fundada em 2004, a entidade tem

por finalidade assistir as comunidades que representa, prestando-lhes serviços que

contribuam para o fomento e a racionalização das atividades agropecuárias e bem-

estar dos associados.

Tendo em vista o importante trabalho que a Associação realiza e o atendimento 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 projeto de lei.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.541/2010
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Autoriza o Poder Executivo a doar à Prefeitura Municipal de Salinas 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 Salinas

o imóvel constituído de um terreno de área de 14.950m² (quatorze mil novecentos e

cinquenta metros quadrados), bem como a construção nele existente, situado nesse

Município, conforme Registro nº 16.598, a fls. 57-58 do Livro 3-T, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Salinas.

Parágrafo único - Parte do imóvel a que se refere o “caput” deste artigo encontra-se

sem utilização e destina-se à construção da sede da Unimontes.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de vinte 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 da sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2010.

Arlen Santiago

Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade formalizar a doação de um

terreno do Estado para a Prefeitura Municipal de Salinas, tendo em vista que o

referido imóvel, em uma oportunidade anterior, foi doado ao Estado.

O referido terreno está situado na localidade de Boa Viagem e, atualmente, parte

dele encontra-se desocupada, sem serventia para o Estado. Propomos a doação em

tela com o objetivo de viabilizar a construção da sede da Unimontes, fundada no

propósito de superação contínua dos limites geográficos, com uma trajetória de

transformação social pautada na história de Minas.

Sendo assim, esperamos contar com o indispensável apoio dos nobres pares desta

Casa, para que a proposição em questão seja aprovada e transformada em lei, de

forma a permitir a concretização desse 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 4.542/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e Beneficente do Bairro
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Castanheiras e Adjacências, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

do Bairro Castanheiras e Adjacências, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2010.

Carlin Moura

Justificação: A Associação Comunitária e Beneficente do Bairro Castanheiras e

Adjacências, com sede no Município de Belo Horizonte, fundada em 11/3/2007, é

uma entidade filantrópica com personalidade jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos e de duração indeterminada. Está em pleno e regular funcionamento há

mais de três anos e desde então vem cumprindo suas finalidades estatutárias e

sociais. A Associação tem por finalidade representar o Bairro Castanheiras e

Adjacências junto aos órgãos públicos e privados, lutando pelas conquistas na área

social, cultural e ambiental da região. Promove ainda encontros, debates e parcerias

entre a comunidade, visando sempre ao desenvolvimento harmônico e saudável da

sociedade, de forma popular, através da integração e democracia.

A concessão do título declaratório de utilidade pública estadual é, portanto, de

extrema importância para a Associação, para a ampliação de seu trabalho e a

continuidade de seus projetos para seus integrantes, promovendo assim o

estabelecimento de políticas públicas e programas intersetoriais nos níveis federal,

estadual e municipal e garantindo assim o bem-estar de todos os moradores do

Bairro Castanheiras e Adjacências.

- 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 4.543/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Mar de Espanha o imóvel que

específica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Mar de Espanha
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o imóvel constituído de terreno com área de 2.375m² (dois mil trezentos e setenta e

cinco metros quadrados) e respectiva construção, situado no Distrito de Engenho

Novo, nesse Município, com as características e confrontações constantes da

Matrícula nº 157, a fls. 116 do Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Mar de Espanha.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

instalação de uma escola agrícola.

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, 4 de maio de 2010.

Lafayette de Andrada

Justificação: O projeto de lei ora apresentado visa, principalmente, atender

reivindicação do Prefeito Municipal de Mar de Espanha, que deseja instalar no imóvel

uma escola agrícola. Trata-se de um imóvel que já pertenceu ao Município e, em

1976, foi doado ao Estado para a construção de uma escola estadual de 1º grau. A

escola foi construída, inaugurada e utilizada por longos anos, porém atualmente

encontra-se desativada, sem nenhuma finalidade. O prédio e respectivo terreno

merecem do poder público local justificada preocupação no sentido de preservá-lo e

mantê-lo intacto, em beneficio da população desse Município e região.

Para análise e aprovação dos nobres pares, anexamos certidão de registro do

referido imóvel.

- 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 4.544/2010

Declara de utilidade pública a Casa de Idosos e Deficientes Tarefa Amor, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Idosos e Deficientes Tarefa

Amor, 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, 4 de maio de 2010.

Dinis Pinheiro

Justificação: A Casa de Idosos e Deficientes Tarefa Amor, com sede no Município

de Belo Horizonte, é uma associação sem fins lucrativos, com duração por tempo

indeterminado. Seus estatutos estão registrados no Cartório Civil das Pessoas

Jurídicas da Comarca de Belo Horizonte.

A entidade tem por finalidade primordial atender ao idoso em regime de asilo e

estabelecer convênios, entre outras atividades.

Diante do exposto, esperamos contar com o apoio dos ilustres 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 4.545/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Sapster Produções, com

sede no Município de Ibirité.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Produções, com sede no Município de Ibirité.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2010.

Dinis Pinheiro

Justificação: A Associação Comunitária Sapster Produções, com sede no Município

de Ibirité, é uma associação sem fins lucrativos, com duração por tempo

indeterminado. Seus estatutos estão registrados no Cartório do 1º Oficio de Notas e

Anexos da Comarca de Ibirité. Tem por finalidade primordial criar, instalar e manter

creches comunitárias, além de contribuir para a promoção de políticas públicas que

levem à proteção da criança e seu desenvolvimento integral, entre outros objetivos.

Diante do exposto, esperamos contar com a aprovação dos ilustres pares para a

aprovação deste projeto.
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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 4.546/2010

Declara de utilidade pública a Associação Desportiva Bola de Prata, com sede no

Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Desportiva Bola de Prata,

com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2010.

Gláucia Brandão

Justificação: A Associação Desportiva Bola de Prata, com sede no Município de

Ribeirão das Neves, entidade civil sem fins lucrativos, tem por finalidade a difusão de

atividades sociais, cívicas, culturais e desportivas.

Na consecução de seu objetivo, promove a prática e a competição em todas as

modalidades esportivas amadoristas especializadas, destacadamente o futebol, nos

termos da legislação vigente; presta serviços de apoio a organizações sem fins

lucrativos e a órgãos públicos que atuem em áreas afins; e mantém publicações

especializadas sobre assuntos relativos a suas atividades.

Considerando que o trabalho desenvolvido pela Associação Desportiva Bola de

Prata colabora para o exercício pleno da cidadania, especialmente dos jovens da

comunidade em que está inserida, 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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.919/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Sr. Fernando Haddad, Ministro de Educação, pedido de providências com vistas a

que sejam atendidas as reivindicações dos médicos residentes da Universidade
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Federal de Uberlândia. (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.920/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro da Justiça pedido de providências com vistas a que sejam atendidas as

reivindicações de reestruturação salarial dos policiais federais em Minas Gerais. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.921/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de providências com vistas

a que homologue as serventias notariais aos candidatos aprovados nos concursos

públicos para serventias extrajudiciais do Estado (Editais nºs 001/2007 e 002/2007). (-

À Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.922/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Valdir Inácio Ferreira, Prefeito Municipal de Araporã,

pela realização das festividades de comemoração dos 18 anos do Município.

Nº 5.923/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Sra. Zilda Fátima, Primeira-Dama de Araporã, pela

realização das festividades de comemoração dos 18 anos desse Município. (-

Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.924/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Dilson Pereira da Silva, proprietário do Grupo Arcom,

uma das maiores companhias do "ranking" nacional de entregadoras, pela realização

de esforços que resultaram na terceira expansão do Center Shopping, com sede em

Uberlândia.

Nº 5.925/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Élsio Pereira da Silva, proprietário do Center

Shopping, com sede em Uberlândia, pela realização de esforços que resultaram na

terceira expansão do empreendimento.

Nº 5.926/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja formulada

manifestação de apalauso ao Sr. William Costa Dias, Superintendente do Center

Shopping, com sede em Uberlândia, pela realização de esforços que resultaram na

terceira expansão do empreendimento. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 5.927/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao
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Governador do Estado pedido de providências com vistas a que sejam chamados os

candidatos excedentes aprovados no Concurso Público 03/2008 para o cargo de

Agente de Segurança Socioeducativo. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.928/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de providências para

agilizar a restituição do Imposto de Renda retido na fonte durante período de licença-

saúde requerida por servidores públicos do Estado.

Nº 5.929/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado aos

Desembargadores membros da Corte Superior do Tribunal de Justiça de Minas

Gerais pedido de providências com vistas a que seja reavaliada a decisão do não

pagamento da retroatividade do adicional de desempenho ao servidor judiciário do

Estado, assegurada na Lei nº 18.581, de 2009. (- Distribuídos à Comissão de

Administração Pública.)

Nº 5.930/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de

Alimentação e Afins de Uberlândia pelos esforços realizados pela entidade na defesa

dos trabalhadores do Município nos seus quase 50 anos de existência.

Nº 5.931/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Humberto de Barros Ferreira por sua luta na defesa

dos direitos dos trabalhadores nos 12 anos em que esteve à frente do Sindicato dos

Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins de Uberlândia.

Nº 5.932/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas,

Mecânicas e de Materiais Elétricos de Uberlândia e Araguari pelos esforços

realizados nos últimos 16 anos na defesa dos trabalhadores.

Nº 5.933/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sindicato dos Empregados do Comércio de Uberlândia e

Araguari pelos esforços realizados na defesa dos trabalhadores nos 66 anos dessa

entidade.

Nº 5.934/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fumo de
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Uberlândia pelos esforços realizados nos últimos 16 anos em defesa dos

trabalhadores. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 5.935/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Francisco José L'Abbate Neto pelos relevantes serviços

prestados como Presidente da Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas.

Nº 5.936/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Eduardo Rocholi por sua posse como Presidente da

Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas.

Nº 5.937/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas pela posse

da sua nova diretoria. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 5.938/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sra. Maura Lúcia Lopes Mascarenhas pela passagem de seus

30 anos de colunismo social a serviço da comunidade de Sete Lagoas. (- À Comissão

de Transporte.)

Nº 5.939/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Subsecretário de Administração Prisional pedido de informações

sobre os critérios utilizados para a alocação de presos oriundos de outras unidades

prisionais no presídio de Ponte Nova. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.940/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

que estude a possibilidade de expansão do Programa Poupança Jovem para o

Município de Contagem. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.941/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação e Cultura de Contagem pedido de

providências para a implementação do Programa Escola em Tempo Integral nas

escolas da região dos Bairros Estrela Dalva, São Mateus e Tijuca e do regime de

funcionamento integral nos Centros Municipais de Educação Infantil - Cemeis - e nas

instituições conveniadas.

Nº 5.942/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a
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implementação do Programa Escola em Tempo Integral nas escolas estaduais da

região dos Bairros Estrela Dalva, São Mateus e Tijuca, no Município de Contagem.

Nº 5.943/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação e Cultura de Contagem pedido de

providências para a implementação do ensino médio diurno na região dos Bairros

Estrela Dalva, São Mateus e Tijuca, no Município de Contagem.

Nº 5.944/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Esportes e da Juventude pedido de providências para a

implementação do Programa Segundo Tempo, no Município de Contagem, para

atender a jovens em situação de risco social.

Nº 5.945/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Ciência e Tecnologia pedido de providências para a

implementação do Programa Telecentro no Município de Contagem. (- Distribuídos à

Comissão de Educação.)

Nº 5.946/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Defensor Público-Geral do Estado pedido de providências para a

recomposição do quadro de Defensores da Vara de Execuções Criminais de

Contagem, em razão das remoções ocorridas recentemente.

Nº 5.947/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Defensor Público-Geral do Estado pedido de providências para a

realização de um mutirão destinado ao atendimento jurídico dos detentos do presídio

de Ponte Nova. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.948/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Juiz Titular e ao Ministério Público da Comarca de Cruzília pedido

de providências para que interpelem o Procurador Jurídico do Município de Minduri,

Sérgio Hannas Salim, para que declare formalmente qual cargo, emprego ou função

pública ocupa na Prefeitura Municipal, tendo em vista denúncia apresentada em

audiência pública realizada em 22/4/2010, nesse Município. (- À Comissão de

Assuntos Municipais.)

Nº 5.949/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para implementar



____________________________________________________________________________
88

o programa de controle de homicídios Fica Vivo na região dos Bairros Estrela Dalva,

São Mateus e Tijuca, no Município de Contagem.

Nº 5.950/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário Adjunto de Defesa Social pedido de providências para a

implantação, no Município de Contagem, de um Centro de Internação de

Adolescentes em Conflito com a Lei.

Nº 5.951/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Ouvidoria de Polícia pedido de providências para visita da Ouvidoria

Itinerante à região dos Bairros Estrela Dalva, São Mateus e Tijuca, no Município de

Contagem.

Nº 5.952/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Corregedor-Geral da Secretaria de Defesa Social pedido de

providências para a realização de correição no presídio de Ponte Nova para verificar

eventuais ocorrências de tortura ou maus-tratos a presos nesse estabelecimento.

Nº 5.953/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Subsecretário de Administração Prisional pedido de providências

para assegurar, na distribuição de presos por unidades prisionais, o disposto no art.

151 da Lei de Execuções Penais.

Nº 5.954/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar pedido de providências para apurar

supostos atos de abuso de autoridade por policiais militares em exercício no

Município de Ouro Branco. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.955/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Prefeito Municipal de Prudente de Morais pedido de providências

para regularizar o pagamento dos funcionários da Prefeitura por meio de agência

bancária e não em espécie, como atualmente vem sendo feito. (- À Comissão de

Assuntos Municipais.)

Nº 5.956/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de informações sobre a

situação dos presos provisórios na Comarca de Curvelo.

Nº 5.957/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja
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encaminhado à Promotoria da Infância e da Juventude da Comarca de Curvelo e ao

Diretor do presídio de Curvelo pedido de informações sobre a situação dos

adolescentes que se encontram presos nesse estabelecimento.

Nº 5.958/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Fazenda pedido de informações sobre o motivo do

fechamento do posto fiscal situado na MG-424, no Município de Prudente de Morais,

tendo em vista reivindicações da população para sua reabertura. (- Distribuídos à

Mesa da Assembleia.)

Nº 5.959/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para o tratamento

substancial e contínuo de dependentes químicos no Município de Curvelo e região. (-

À Comissão de Saúde.)

Nº 5.960/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para a instalação de semáforos e

faixas de pedestres em frente à Escola Estadual João Rodrigues da Silva, localizada

na Rodovia MG-424, no Município de Prudente de Morais. (- À Comissão de

Transporte.)

Nº 5.961/2010, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Desenvolvimento Social e ao Presidente da Fundação

Caio Martins - Fucam - pedido de providências para a inclusão dos alunos de todas

as unidades da Fucam no Programa Poupança Jovem. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.962/2010, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Prefeito Municipal de Pouso Alegre pedido de providências para a

elaboração de projeto de ocupação da área pertencente ao Exército localizada no

perímetro urbano desse Município e de estudo para a construção de via de acesso à

região conhecida como Paiol.

Nº 5.963/2010, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre pedido de

providências para a criação de comissão especial destinada a realizar levantamento

dos equipamentos urbanos a serem instalados na área pertencente ao Exército

localizada no perímetro urbano desse Município.
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Nº 5.964/2010, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Patrimônio da União pedido de providências para a

doação ao Município de Pouso Alegre de parte da área pertencente ao Exército

localizada no perímetro urbano desse Município.

Nº 5.965/2010, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a realização de esforços junto ao

Congresso Nacional para aprovar a regulamentação da Emenda Constitucional nº 63

e para a criação no Estado de condições necessárias para implementação da referida

norma.

Nº 5.966/2010, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Saúde pedido de providências para a realização de esforços junto ao

Congresso Nacional para aprovar a regulamentação da Emenda Constitucional nº 63

e para a criação no Estado de condições necessárias para implementação da referida

norma.

Nº 5.967/2010, da Comissão de Saúde, em que solicita sejam encaminhadas ao

Ministério Público na Comarca de Leopoldina as notas taquigráficas da reunião dessa

Comissão realizada em 8/4/2010 para que sejam adotadas as providências cabíveis.

Nº 5.968/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para

implantação, na região de Curvelo, das Áreas Integradas de Segurança Pública; para

ampliação do número de Associações de Proteção e Assistência aos Condenados;

para construção da sede da Região Integrada de Segurança Pública; e para

construção de mais celas no presídio de Curvelo.

Nº 5.969/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para melhorar a

estrutura e aumentar os efetivos da Polícia Civil e da 14ª Companhia PM

Independente de Meio Ambiente e Trânsito na região de Curvelo.

Nº 5.970/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para melhorar a

estrutura e aumentar o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar na região de Curvelo,

bem como para adequar todos os Municípios atendidos pela Corporação no Estado
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aos territórios que compõem as respectivas Regiões Integradas de Segurança

Pública.

Nº 5.971/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para ampliar o

quadro dos Agentes Penitenciários na região de Curvelo, em especial nas cidades de

Diamantina e Serro.

Nº 5.972/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria do Sistema Penitenciário pedido de providências para

averiguar a situação do presídio de Curvelo.

Nº 5.973/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Cemig e aos Prefeitos de Várzea da Palma e

Lassance pedido de providências para a adequada iluminação dos trechos da rodovia

MG-496 localizados nas áreas urbanas desses Municípios.

Nº 5.974/2010, da Comissão de Cultura, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a publicação de "fac-simile" dos

anais do "Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa",

popularmente conhecido como "Cortes de Lisboa de 1821".

Nº 5.975/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Roberto Noronha Filho por sua posse como

Presidente do Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau.

Nº 5.976/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. João Pinto Ribeiro por ter assumido a administração

do Grande Hotel de Araxá.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Turismo, de

Defesa do Consumidor, de Minas e Energia, de Assuntos Municipais, de Cultura e de

Segurança Pública.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, pedi a palavra, pela ordem,

porque na pauta há apenas um projeto que diz respeito à criação de cargos pelo

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. É de lamentar profundamente que o
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nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, tenha determinado a retirada do

Projeto de Lei nº 4.388, que trata da licença- maternidade. Fizemos um apelo ao

Presidente para que esse projeto permanecesse na pauta e fosse votado ainda nesta

semana, porque, dos 490 mil servidores públicos que estão hoje no Executivo,

certamente um número muito expressivo - milhares deles - necessitam da aprovação

desse projeto que prorroga a licença-maternidade por dois meses. Consegui fazer

com que meu requerimento, solicitando também o pedido de urgência, fosse votado e

aprovado. Dessa forma, o projeto está em regime de urgência, mas, para nossa triste

surpresa, ao ler a pauta da ordem do dia, verificamos que só há nela o projeto do

Tribunal. Parece que no Estado de Minas Gerais é só o Tribunal de Justiça que

precisa aprovar projetos nesta Casa. Sabemos que a criação dos cargos é

importante, e o projeto receberá o meu voto favorável, mas não dá para compreender

o que está acontecendo. O projeto das servidoras chegou aqui com os demais

projetos que diziam respeito ao reajuste dos servidores públicos do Executivo, do

Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Assembleia. Votaram os projetos, mas

se esqueceram do Projeto de Lei no 4.388, que trata da licença- maternidade. É

lamentável, é muito triste. Comunico ao Presidente que farei obstrução ao projeto,

que aqui se encontra, do Tribunal de Justiça. Já estou inscrito para discuti-lo e vou

utilizar todos os mecanismos regimentais, até que tenhamos uma posição do Líder do

Governo, do Presidente desta Casa e das demais lideranças sobre o projeto da

licença-maternidade. Na última reunião, presidida por V. Exa., Presidente, deixamos

de votá-lo porque havia o entendimento dos técnicos - daquela turma mais fria do

tecnicismo exagerado - da Seplag de que, prorrogada por dois meses a licença-

maternidade, não se poderia permitir que o servidor compatibilizasse a licença-

maternidade com a progressão na carreira. Os técnicos da Seplag entendem que isso

não é possível. Ora, como vamos conceder uma licença-maternidade e dizer a essas

servidoras que estão dando à luz e precisam cuidar das suas crianças que elas não

terão progressão na carreira exatamente porque estão tirando uma licença de seis

meses? É um absurdo conceder-se um direito e, na outra ponta, retirar-se outro

direito, que é a progressão na carreira. Na última votação que tentamos realizar à

noite, Presidente, foi esse o ponto que empacou a tramitação do projeto, o ponto
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impeditivo. Como dizem aqui os nossos Oficias de Justiça, o Projeto de Lei no 3.797,

que trata de direitos dos servidores, especialmente dos Oficiais de Justiça, está

tramitando há mais de seis meses e não é votado; enquanto isso, o projeto que cria

cargos comissionados no Tribunal de Justiça está tramitando a toque de caixa. É

lamentável, Presidente, é muito triste vermos ser retirado da pauta o projeto da

licença-maternidade, mas adianto que utilizarei todos os mecanismos regimentais

para fazer obstrução ao Projeto de Lei no 3.501, que trata da criação de cargos no

Tribunal de Justiça. É bom que as lideranças que nos escutam façam aqui a

discussão sobre o assunto, porque faremos, sim, uma obstrução sistemática a esse

projeto, até que tenhamos um entendimento convergente para que o projeto da

licença-maternidade seja posto em pauta e votado por este Plenário. Obrigado,

Presidente.

Oradores Inscritos

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

O Deputado Arlen Santiago* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores da

TV Assembleia, lendo hoje a coluna do jornalista Cláudio Humberto, fiquei um pouco

preocupado com o tópico “Primeiro o meu”: “A greve selvagem na Universidade de

Brasília, que cancelou o início do ano letivo, já adiou por meio ano a vida de milhares

de alunos”.

Às vezes, não sabemos porque o partido que, desta Tribuna, critica com frequência

o ex-Governador Aécio e o Governador Anastasia não se digna a falar da greve dos

funcionários da Universidade de Brasília. Neste momento, não se falou da greve da

Polícia Federal, que é extremamente importante para Minas Gerais. O Ministério do

Planejamento em Brasília não se reuniu com a referida Polícia para tentar resolver o

problema da greve. Hoje também deverá estar sendo votada a Medida Provisória nº

475, do Poder Executivo, que dispõe sobre os reajustes dos benefícios mantidos pela

Previdência Social para 2010 e 2011. Vale lembrar que essa Medida Provisória

perderá sua eficácia no dia 1º de junho. Acho que o Líder do Governo, “Deputado

Vagareza”, de Brasília, tem feito o trabalho que o governo federal consistentemente

faz com nossos aposentados e pensionistas, qual seja o de achatar e acabar com o

salário. Esse trabalho tem sido bem realizado, até porque há o anúncio de que, se for
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aprovado um reajuste de 7% ou 7,7% para os aposentados, o Presidente Lula irá

vetá-lo. Imaginem, 7% é um percentual menor que 10%; é isso que estão querendo

fazer com os aposentados do Brasil inteiro. Não estão querendo conceder a eles nem

7,7%. Se isso não for votado até o dia 1º de junho, a medida provisória cairá, e o

reajuste será zero. É isso o que pretende o “Deputado Vagareza”, Líder do PT no

Congresso Nacional.

Entretanto, o que me traz a esta tribuna - além do desejo de melhorar um pouco a

qualidade de vida dos aposentados, visto que há sete ou oito anos aqueles que

recebem pouco mais de um salário mínimo, que pagaram e contribuíram para isso,

estão com seus salários achatados - não é o desejo de resposta às agressões que

sofri na semana passada por parte de um parlamentar, mas uma preocupação que

tenho diante de fatos como esse. Como todos nós, esse parlamentar foi eleito para

representar não uma parcela da população, mas todos os mineiros. Portanto, não é o

alarido destemperado que me preocupa. Preocupa-me, sim, a falta de compromisso

com a verdade, a fala sem consequência dos que, num desespero sem fundamento,

tentam conseguir, desta tribuna, no grito, os votos que deveriam ter conquistado ao

longo dos quatro anos de mandato, com seu trabalho e sua real dedicação ao povo

que os elegeu. Embora muitos duvidem, o povo é muito sábio, pois reconhece os que

trabalham, distinguindo-os daqueles que apenas fazem bravatas, falseiam a verdade

e têm comportamento ambíguo. Diante das câmeras de TV, são de um jeito;

entretanto, fora delas, são totalmente diferentes, quando têm interesse em agradar

aos que aqui atacam. V. Exa. reconhece esta fala, Sr. Deputado: “Esta ação promove

a grande integração do Norte de Minas, propiciando o escoamento da produção

agrícola e o desenvolvimento da região”? Ela é da sua lavra, Deputado Paulo

Guedes, e foi dita em 14/8/2009, na presença do Secretário de Estado Danilo de

Castro, na inauguração da MG-430, que liga Varzelândia a São João da Ponte. Trata-

se de rodovia tocada pelo governo de Minas sem nenhum recurso federal. Pois é, Sr.

Deputado, aquilo que V. Exa. elogia lá fora ataca aqui dentro. V. Exa. vem a esta

tribuna para cumprir papel circense, esbravejar e tentar mostrar indignação,

entretanto acaba fazendo cara de curioso por não ter com o que se indignar.

Ninguém, Deputado Paulo Guedes, está tentando enganar o povo com anúncios na
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televisão. A campanha publicitária da Amams mostra realidade que V. Exa. não

consegue desmentir. Ao contrário do que V. Exa. diz, por não ter o que mostrar a

seus eleitores, mostra que os poucos investimentos federais que ainda estão por ser

feitos nas rodovias da região não foram obtidos por sua ação exclusiva. Como

sempre, V. Exa. mostra pouco respeito para com a verdade. O trecho rodoviário

beneficiando Montalvânia, Monte Rei, Manga, Itacarambi e Juvenília, de forma direta,

e indiretamente a toda a região, o qual ainda está por iniciar, não é resultado de sua

ação apenas. Não lhe nego participação no esforço, certamente impulsionado pelo

Deputado Virgílio Guimarães, porque da sua ação individual pouco se sabe e se

conhece, a não ser, claro, a prática de denegrir imagens e agredir pessoas; minha

formação moral não me impede, porém, de reconhecer o trabalho alheio. Espero que

tenha a dignidade de reconhecer que outras pessoas trabalharam muito mais que V.

Exa. para obter do governo federal a obra que agora reclama como sua. Não se pode

negar o trabalho intenso dos Deputados Márcio Reinaldo e Humberto Souto, o meu

trabalho, sem falsa modéstia, e o de vários outros companheiros - o Prefeito

Quinquinha, de Manga, que derrotou V. Exa. nas últimas eleições daquele Município;

o Padre Zé, de Montalvânia; nosso Prefeito de São João das Missões e o de

Juvenília.

O anúncio que V. Exa. ataca faz agradecimento ao governo federal, principalmente

ao Vice-Presidente José Alencar, que, quando nos recebeu, no ano passado, nem o

projeto dessa estrada estava pronto no Exército. Após telefonema de José Alencar, a

pedido meu, do Prefeito Quinquinha, do Prefeito Padre Zé, do Márcio Reinaldo e do

Humberto Souto, aí sim, o Exército caminhou para terminar esse projeto e licitar essa

obra. Estivemos lá no ano passado; antes disso, como os incautos de nossa região,

acreditávamos que V. Exa. estava fazendo algo. O anúncio que V. Exa. ataca faz

agradecimento ao governo federal por ações para tornar realidade o sonho da

população de Montalvânia. Para falar verdade, o anúncio poderia até ser mais longo,

para cobrar do governo federal a realização de outros trechos rodoviários na região.

Estradas que deveriam ser asfaltadas dentro do Proacesso, depois de quase oito

anos de mandato do atual governo federal, continuarão com piso de terra, porque a

União se recusou a assinar convênio com Minas Gerais autorizando o Estado a
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asfaltá-las.

Minas, Deputado Paulo Guedes, tinha 225 Municípios sem ligação asfáltica.

Sempre que o governo Aécio-Anastasia inaugura obras que estão prontas, V. Exa.

está lá, atrás das câmaras, tentando ver se consegue iludir um pouco mais o

eleitorado daquela região. Desses Municípios, 219, até o final deste ano ou, no mais

tardar, no primeiro semestre de 2011, terão seus acessos asfaltados. Estão prontos

146, no entanto 6 continuarão na terra. São trechos federais cuja inclusão no

Proacesso o Ministério dos Transportes se recusou a autorizar.

Proponho-lhe que se junte aos que estão trabalhando, lutando pelos direitos desses

Municípios, pela mudança na legislação federal que esmaga o produtor rural da

região de mata seca, impedindo-o de trabalhar. E isso não acontece por causa da

fiscalização, que apenas cumpre o que determina a lei, mas sim por causa da

insensibilidade do governo federal, que se recusa a revisar a lei, ou melhor, o decreto

que ele mesmo instituiu em 2005, segundo o qual a mata seca é igual à mata

atlântica. Aliás, não me lembro de tê-lo visto, Sr. Deputado, ou mesmo escutado sua

voz durante o encontro com o Ministro Minc - aquele que estava na passeata da

maconha, conforme noticiado pelos jornais desta semana -, quando fomos até ele

pedir a revogação da lei. Nem tive notícia de qualquer movimento de sua parte para

que a ex-Ministra Dilma, candidata a Presidente, recebesse lideranças do Norte de

Minas para discutir se é possível ou não a revogação da legislação da mata seca. Só

o vi aqui, nesta tribuna, fazendo discursos, com um comportamento à beira do

desequilíbrio, acusando, pedindo providências para causas diante das quais também

não adota medidas. Demagogia, Sr. Deputado, não resolve o problema do povo. Usar

como bandeira política justas reivindicações do povo é estelionato político. Estimular,

por exemplo, a greve dos professores, quando V. Exa. sabe que, pelo menos neste

ano, não há nada a ser feito em virtude do impedimento legal, é fazer trapaça política,

é enganar o professor e sacrificar os alunos e pais de alunos. Essa não é a melhor

maneira de se fazer política. O povo merece mais do que demagogia. Quem passa o

mandato inteiro fazendo demagogia fica sem discurso na época da eleição. Aí tem

que apelar, inventar histórias, negar o trabalho alheio, como forma de não chamar a

atenção para a sua própria inoperância. Sr. Deputado, o Norte de Minas está
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mudando. A região Norte e os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri receberam do

governo estadual investimentos “per capita” três vezes maiores que a média do

Estado. O que o governo do Estado prometeu está cumprindo. Acorde para essa

realidade! A história costuma ser cruel com os que negam os fatos verdadeiros.

Gostaria de dizer, senhoras e senhores, povo de Montalvânia e de Manga, que o

Prefeito Quinquinha, com apoio principalmente do governo do Estado e do governo

federal, vem fazendo uma senhora administração, sem manchas, sem tapear as

pessoas. Ele asfaltou vários bairros e construiu as pontes necessárias. Com o apoio

do governo estadual, conseguiu reformar todas as escolas da cidade e da região.

Aquela administração está fazendo obras importantes no Distrito de São José das

Traíras e acabando de assinar convênio com o governo do Estado para asfaltar

inúmeras ruas de Manga. A minha vinda à tribuna, meus amigos, não é para criar

polêmica nem para dar resposta às agressões que sofri na semana passada, nesta

tribuna, mas para trazer a verdade dos fatos. Não é esse alarido destemperado que

me preocupa. Se nós, do Parlamento e do Executivo, trabalharmos, com certeza o

povo entenderá. Quando o povo de Montalvânia - com oito anos de gestão desse

governo federal -, não pôde transferir um doente, porque a estrada estava

completamente intransitável, nós nos mobilizamos, os Deputados Federais Márcio

Reinaldo e Humberto Souto e este Deputado. Aliás, tenho a certeza de que o Virgílio

também deve ter feito gestões a favor disso. O nosso Vice-Presidente, José Alencar,

mineiro acima de qualquer suspeita, recebeu-nos, ligou para o Exército, para o

Ministério dos Transportes e para o DNIT e pediu que agilizassem o que estava

parado há sete anos.

Vimos a Amams, uma entidade de Prefeitos, a pedido deles, passar o filme da visita

dos Deputados e de vários Prefeitos - mais de 10 -, no ano passado, com José

Alencar, mas essa entidade é atacada de maneira torpe nesta tribuna.

Não vamos polemizar esse assunto e gastar energia no bate-boca e no alarido

destemperado. Vamos todos até o Presidente da República e o nosso querido José

Alencar, para fazer isso que está sendo feito, e até muito tarde, porque, depois de

oito anos do governo federal...

Para concluir, quero agradecer ao governo federal por ter mandado, mesmo
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tardiamente, fazer o projeto no ano passado. Tomara que essa obra se inicie este ano

e que, no ano que vem, o próximo Presidente da República possa concluí-la para que

o povo de Montalvânia, Manga, Juvenília, de toda a região, possa ser um pouco mais

feliz. Quem sabe o DNIT consiga até fazer um patrolamento na estrada, que está

completamente intransitável?

Eram essas as minhas palavras. Não responderemos a ataques, pois temos de

trabalhar. Tenho a certeza de que o povo dessa região merece isso, da maneira

como a Copasa e o Governador Aécio Neves e o Anastasia mandaram fazer com a

rede de esgoto, que já começou com um valor de R$5.000.000,00 em Montalvânia, e

com postos de saúde. Portanto temos de trabalhar para isso, e não ficar trazendo

simplesmente conversas vazias e ter atitudes destemperadas.

* - Sem revisão do orador.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art. 164 do

Regimento Interno.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, pelo art. 164 do

Regimento Interno, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sinto-me surpreso pela forma como o colega,

Deputado Arlen Santiago, vem à tribuna fazer-me acusações, desvirtuando a verdade

dos fatos. Refrescarei a memória do Deputado, pois ele tem a mania de querer ser

dono de tudo. Hoje ele é o Deputado do diário oficial do governo. Assim, para tudo

que o governo anuncia, ele manda uma carta dizendo que foi ele. Isso sabemos que

ele faz e não é novidade para ninguém, pois já faz isso há quatro mandatos. Agora

ele resolveu pegar carona, virar dono de obras federais, como fez na semana

passada, ao utilizar uma entidade, a Associação dos Municípios da Área Mineira da

Sudene - Amams -, que é mantida por recursos públicos.

Lembro, Deputado, que, no ano passado, V. Exa. esteve em Manga com o

Anastasia, à época Vice-Governador. No mesmo dia, também esteve em Montalvânia

e disse, para todos ouvirem, que essa estrada não sairia, que o projeto só ficaria

pronto no final de 2010 e que a única chance de ela sair seria se o governo federal a

devolvesse ao Estado. Lembro-lhe que, no final de 2002, o governo Fernando

Henrique, por meio do Aécio Neves, que tinha acabado de ser eleito Governador de
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Minas Gerais, e o Itamar Franco estava saindo, fez um acordo e estadualizou várias

rodovias de Minas Gerais, incluindo esta, a 135, no trecho de Manga-Montalvânia.

Naquela época foram passados ao Estado R$800.000.000,00. V. Exa. deve se

lembrar disso. O Aécio pagou o 13º salário dos funcionários, utilizou e desviou a

verba, e nada fez nas estradas. E mais, durante os primeiros quatro anos do mandato

do Aécio, em que a estrada ficou delegada ao Estado, não passaram sequer uma

máquina nela, que ficou totalmente abandonada. Em 2007, quando já eleito

Deputado, fui ao Presidente Lula com o Deputado Virgílio Guimarães e conseguimos

que ele fizesse um decreto revogando e pegando de volta para o DNIT o trecho de

Itacarambi até a divisa da Bahia. Nessa época conseguimos recursos de

R$3.000.000,00 para sua recuperação, mas infelizmente ela já está estragada

novamente.

Iniciamos uma luta para colocá-la no PAC, o que conseguimos. Agora, a obra já se

encontra em sua fase inicial, pois já foi feita a licitação de três de seus trechos e da

manutenção; todavia, algo me causou estranheza. Em menos de um ano, V. Exa.

dizia que a obra não sairia, aliás, que só sairia se a entregassem para o Anastasia.

Agora V. Exa. apresenta uma propaganda na televisão, dizendo ser o pai da criança.

V. Exa. o Prefeito de Manga, o Deputado Humberto Souto, patrocinados pela Amams,

cometem claramente um crime eleitoral. E mais: há uma gravação filmada por celular,

sem autorização do Presidente, o que é mais grave. V. Exa. se prepare para

responder-nos, porque isso não vai ficar de graça. Acionaremos o Ministério Público

para saber porque a Amams, que é mantida com dinheiro público, utiliza-se de

recursos repassados pelos Municípios para fazer propaganda partidária e mentirosa

em favor de V. Exa. Queremos que tudo seja esclarecido. V. Exa., que já é dono de

tudo no Estado, agora querer ser dono até das obras do governo federal.

Estou aqui para reafirmar tudo o que disse. Não retiro uma só vírgula. Aliás, digo

mais: V. Exa. será convidado por nós, quando da ordem de serviço que o governo

federal dará para realização das obras do asfalto de Manga a Montalvânia; de

Montalvânia a Cocos, na Bahia; e para a recuperação do trecho de Manga a

Itacarambi. V. Exa. será convidado, como Deputado da região. Isso não será

problema. V. Exa. pode até tentar virar dono ou querer desqualificar quem lutou por
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aquela obra, pois tem dinheiro, pode comprar espaço na televisão, pode até comprar

a Rede Globo. V. Exa. pode comprar quase tudo, mas não comprará a voz e a

coragem deste Deputado, filho daquela terra, que sofreu e sofre, no dia a dia, com

aquela estrada. Lá estão meus parentes, meus irmãos, meus amigos e meus

eleitores. Portanto arrume outra forma de V. Exa. virar dono de obras. Seja dono das

obras do Proacesso, que é do governo do Estado.

V. Exa. me criticou, dizendo que estou defendendo a greve. Defendo o direito de

greve dos servidores da Unimontes e dos professores do Estado, porque é uma

vergonha nosso governo pagar menos de um salário mínimo aos professores e a

funcionários de universidade. Certas pessoas têm um salário-base de menos de

R$500,00. Refiro-me a valores como R$360,00, R$330,00. Isso, para quem enche o

peito para falar de choque de gestão, é um choque de congestão contra o Estado,

contra os servidores, contra as pessoas de bem. Continuaremos firmes em favor dos

professores da Unimontes e da rede estadual que, corajosamente, enfrentam uma

greve contra o governo, neste Estado, onde tudo é proibido. É proibido fazer CPI na

Assembleia, é proibido fazer greve, é proibido fazer oposição. Prepare-se

Governador, porque haverá oposição, e essa voz não se calará. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art. 164 do

Regimento Interno.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado

Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago* - Mais uma vez, essa intempérie, essa

intempestividade e essa maneira de brigar. Ele disse que, enquanto não era

Deputado, o coitado do Virgílio Guimarães não fazia nada. O Virgílio sempre foi um

bom homem, um homem trabalhador.

Ninguém entra na Presidência da República para filmar com celular. A imagem foi

autorizada por José Alencar, esse grande mineiro. No momento em que se fez uso do

telefone, havia lá dez Prefeitos da região. Todos aqueles Prefeitos, que ganharam as

eleições, eram da região dos candidatos do Deputado Paulo Guedes. O irmão dele foi

candidato a Vice-Prefeito de Manga, mas perdeu, assim como também perdeu as
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eleições um outro irmão, um bom rapaz que era Vereador. Talvez tudo tenha ocorrido

por causa da inoperância, por ficarem só bradando, bradando, enquanto o povo

precisa de obras. O Virgílio deve ter trabalhado antes também. O Lula está lá há oito

anos.

Então, Sr. Presidente, o Vice-Presidente José Alencar recebeu quase 15 pessoas

na sua sala, e, na hora em que ligou, sete anos depois de governo, o projeto não

estava pronto, terminado. Assim esse mineiro lutou por essa causa, a pedido, a

clamor dos Prefeitos que estavam sofrendo. Sempre chegava lá um Deputado

Estadual nascido na região, dizendo que a estrada sairia no ano que vem, dali a seis

meses. Os Prefeitos foram lá para saber se aquilo era verdade ou não, porque já não

acreditavam neste Deputado. Foram, então, ao Vice-Presidente José Alencar, que

ligou para o Exército, que, por sua vez, não estava com o projeto pronto. A partir de

então, o projeto foi feito. Há três semanas, estivemos de novo com José Alencar,

esse mineiro ilustre, que ligou para o Ministro dos Transportes e disse que a obra

estava sendo licitada e que ele poderia fazer a ordem de início. A verdade é que,

sete, oito anos depois, nenhuma estrada federal foi asfaltada neste Estado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, meus colegas Deputados, sou de

linha política em que, quando o interesse da população está em jogo, temos de unir

forças para resolver os problemas. Muitas vezes, a discussão, o embate político

prejudica a população. O primeiro assunto que quero tratar desta tribuna diz respeito

aos professores de Minas Gerais, por quem nós, Deputados, temos enorme respeito,

enorme carinho. Todas as vezes em que o assunto que envolve os professores

esteve em debate nesta Casa, participamos das discussões e fizemos tudo o que foi

possível para que tivessem melhores condições de salário e trabalho. Infelizmente, às

vezes essas oportunidades são aproveitadas por pessoas da política que exercem a

chamada demagogia exagerada, transformam o Parlamento em palco, vendem certas

ilusões que não podem ser cumpridas. Os professores merecem respeito deste e de

todos os Deputados desta Casa. Creio que temos de nos ombrear com todos os que

querem a melhoria das condições salariais para os professores. São profissionais
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dignos do nosso respeito, que dedicam suas vidas a ensinar nossos filhos e a

transformar em cidadãos do futuro aquelas crianças que ingressam na rede pública, e

por esse motivo têm nosso respeito. Contem comigo em tudo o que for possível fazer

para que o professor tenha melhores condições de salário. Estarei a postos para

ajudá-los. Tenho dito isto a todas as autoridades que encontro no dia a dia, de

Governador a Secretários, que os professores de Minas merecem realmente

melhores condições de trabalho. Mesmo reconhecendo as dificuldades do Estado,

creio que, no momento oportuno em que a lei assim autorizar, os professores terão

melhor ascensão, salário digno, melhores condições de trabalho, no mínimo prédios

onde lecionem de forma correta, para realmente colaborarem com a melhoria do

ensino em nosso Estado.

Fica aqui meu respeito aos professores de Minas Gerais, aos Diretores das escolas,

bem como aos servidores que nelas trabalham. Conheço a luta desses profissionais

no dia a dia. Sr. Presidente, na minha cidade, Itamarandiba, onde nasci, professores

têm de pagar de seus próprios bolsos o transporte coletivo para dar aula na zona

rural. Isso não é razoável, pois o salário deles realmente não suporta mais ônus.

Portanto, senhores professores, saibam que, da minha parte, farei tudo o que for

possível para que alcancem seus objetivos e tenham um salário digno.

De igual modo, Sr. Presidente, os serventuários da Justiça de Minas Gerais

precisam realmente de atenção por parte do poder público. Temos passivo

trabalhista, que ainda não foi saldado junto ao Tribunal de Justiça, no valor em torno

de R$44.000.000,00. O Estado, neste caso o Tribunal de Justiça, que tem autonomia

financeira plena, deverá encontrar solução para que esses servidores da Justiça

recebam o que lhes é devido.

De qualquer forma temos de trabalhar e buscar soluções para que essa questão

seja resolvida o mais rápido possível.

Sr. Presidente, falo aqui também em relação aos demais servidores da Justiça, que

estão buscando uma recomposição salarial. Creio que neste momento a lei eleitoral

não permite isso - e não sei se o orçamento do Tribunal o permite. No entanto o que

foi permitido pelo orçamento do Tribunal, que foi combinado nesta Casa e não está

sendo devidamente cumprido é a retroatividade do Adicional de Desempenho - ADE -
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no Poder Judiciário. Foi tratado nesta Casa, nesta Assembleia Legislativa, pelo

Presidente do Tribunal de Justiça, que o ADE tivesse validade a partir de janeiro, uma

vez que esse foi o tratamento dispensado aos servidores do Ministério Público. O

projeto que aqui tramitou veio para esta Casa no início do ano, por isso a previsão de

que a sua retroatividade fosse desde janeiro. Tudo foi combinado com o Tribunal, por

isso não há razão de qualquer ponto de vista que implique na modificação dessa data

de janeiro para fins de aplicação do ADE, no âmbito do Poder Judiciário.

Rogo ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais que cumpra o combinado e que faça

valer o que foi acertado com a Assembleia, ou seja, que prevaleça a data do ADE a

partir de 1º de janeiro, a fim de esses abnegados servidores do Poder Judiciário, sem

os quais aquele Tribunal não funcionaria, recebam os benefícios decorrentes da

aplicação da lei que criou a ADE no âmbito do Judiciário. É isso que espero e é o que

vou cobrar. Tenho certeza de que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cônscio de

suas responsabilidades, cumprirá o que está previsto em lei e fará valer o combinado

nesta Assembleia.

Sr. Presidente, quero abordar aqui também a questão do “recall” da Toyota.

Começamos um debate nesta Casa, no mês de fevereiro, e foram realizadas duas

audiências públicas por nós requeridas para tratar dos problemas envolvendo

aceleragens repentinas dos veículos da Toyota no Brasil. Nos Estados Unidos, na

Europa e na China, o tratamento dispensado pela empresa aos milhares de

consumidores que adquiriram o automóvel Toyota Corolla foi diferenciado, pois a

empresa reconheceu o problema e, imediatamente, começou o “recall”. Já no Brasil,

vemos as empresas omitindo-se e dizendo que o problema não existe, enquanto

vários consumidores registram suas queixas nos órgãos de defesa do consumidor.

Porém nem assim a empresa deu a devida importância. O Ministério Público atendeu

às reclamações da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e determinou a

suspensão da comercialização do Toyota Corolla, enquanto não começasse o

“recall”. Fomos até Brasília para reclamar também o mesmo procedimento. A

empresa recorreu à Justiça, foi derrotada e teve de iniciar o “recall” a partir dessa

segunda-feira.

Então conclamamos os consumidores, que agora serão beneficiados com a revisão
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dos seus automóveis, a comparecerem à rede credenciada da Toyota, para que

façam valer o que está no Código do Consumidor. Não podemos aceitar que o

consumidor brasileiro seja tratado como um consumidor de quinta categoria, até

porque o mesmo automóvel que custa US$12.000,00 na Europa custa US$40.000,00

aqui; o mesmo automóvel que custa em torno de US$13.000,00 nos Estados Unidos

custa R$68.000,00 aqui, o que equivale a também US$40.000,00.

O nosso desejo é que o consumidor seja tratado com respeito, dignidade, como um

cidadão de primeiro mundo, assim como aqueles que residem na Europa, no velho

continente, nos Estados Unidos ou até mesmo na China. Afinal o “recall” começou em

decorrência de uma imposição legal, cujo processo iniciou-se na Assembleia de

Minas, alastrou-se para outros Estados e beneficiou consumidores de todo o Brasil.

O Procon está de parabéns. Esse órgão guerreiro, mais uma vez, saiu à frente na

defesa do consumidor em Minas Gerais. Espero que agora os outros Procons adotem

a mesma medida e tomem Minas Gerais como exemplo. Ficam aqui os meus

cumprimentos ao Procon da Assembleia, ao Procon estadual e ao Dr. Amauri

Artimos, que, em sintonia com esta Casa, agiu imediatamente e conseguiu essa

belíssima vitória não apenas para o consumidor mineiro, mas também para aqueles

que estão além das fronteiras da nossa Minas Gerais.

Sr. Presidente, também gostaria de falar a respeito dos planos de saúde. Tenho

bradado desta tribuna para mostrar que, em Minas Gerais, não nos iremos calar

enquanto os planos de saúde não derem um atendimento digno aos consumidores

mineiros, disponibilizando leitos, médicos, laboratórios e clínicas, para que aquelas

pessoas que pagam caro por um plano de saúde não tenham de enfrentar fila durante

2, 3 ou 4 horas. Dizem que os planos de saúde estão piores que o SUS, que é uma

rede pública. Os servidores do SUS são pessoas dedicadas, e os seus médicos

abnegados prestam, em muitos casos, um atendimento melhor que o dos planos de

saúde. Estes cobram caro e estão praticando o chamado “overbooking”. Pessoas que

não são atendidas acabam sendo captadas; acabam assinando contrato com os

planos de saúde, por acreditarem que terão atendimento quando mais precisarem, o

que não é verdade. Os hospitais e clínicas estão abarrotados, e os médicos não dão

conta de atender, mas os planos continuam a vender mais contratos e a iludir o
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consumidor, dizendo que ele terá um ótimo atendimento, um atendimento de Primeiro

Mundo, um atendimento cinco estrelas, um atendimento classe A, mas o que se vê

nas portas dos hospitais são filas intermináveis de consumidores em busca de um

atendimento. Queremos respeito com esses consumidores. Aumentem a sua rede de

atendimento, bem como os seus leitos e médicos credenciados, ou terão de parar de

vender novos contratos. Isso vai ocorrer ou por decisão da Agência Nacional de

Saúde - ANS - ou por decisão do Ministério Público ou, ainda, por decisão judicial.

Não vamos aceitar que essa situação perdure.

Hoje conversei com o Prefeito de Brumadinho, o nosso conhecido Neném, para que

a sua municipalidade reveja o que está acontecendo em volta de Belo Horizonte, no

que diz respeito à cobrança do IPTU. Em alguns casos, o IPTU daquele Município

subiu mais de 2.000%, num momento em que as pessoas, especialmente a classe

média, que residem nos condomínios à margem da Rodovia-040 estão com os seus

orçamentos estrangulados. Ponderei ao Prefeito que alguma medida deveria ser

adotada, e ele se sensibilizou e disse que, a partir de agora, irá rever todos os

pedidos de redução do imposto em processos administrativos. Essa medida irá

diminuir os elevados ônus das pessoas que optaram por morar naquele Município e

agora não podem ser penalizadas com a decisão daquela municipalidade.

Sr. Presidente, no que diz respeito ao meio ambiente, ontem houve uma belíssima

festa no Palácio das Artes, promovida pela Associação para Recuperação e

Conservação Ambiental em Defesa da Serra da Calçada - Arca-Amasserra -, que é a

associação de proteção da Serra da Calçada. Ontem, assistimos a “shows” no

Palácio das Artes, e vários artistas se manifestaram favoravelmente ao nosso projeto

de anexação da Serra da Calçada ao Parque Rola-Moça, preservando assim aquela

importantíssima área verde de Belo Horizonte como uma área de proteção ambiental.

É preciso olharmos para o meio ambiente para que tenhamos uma visão mais rígida

em relação à mineração, porque, se permitirmos que a mineração destrua todos os

nossos patrimônios e as nossas últimas reservas ambientais, o nosso futuro será

cada vez mais incerto. A natureza não aguenta mais tanta agressão. A Serra da

Calçada deve ser preservada, por isso esse belo “show” produzido ontem pela

Amasserra, em homenagem a todos aqueles que trabalham na proteção da Serra da
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Calçada. Somos apenas um soldado nessa luta, mas tenho certeza de que, a cada

dia, mais pessoas abraçarão essa causa pela proteção da Serra da Calçada. Esse

soldado não estará sozinho, visto que haverá um exército em defesa do meio

ambiente na chamada APA Sul de Belo Horizonte. Que essas áreas de extrema

importância para os patrimônios ambiental e arqueológico de nosso Estado sejam

preservadas e não sejam vítimas da voracidade das mineradoras que querem, a cada

dia, destruir o nosso meio ambiente. Evidentemente, até pelo próprio nome de Minas

Gerais, temos aqui vocação para a mineração, que traz riquezas, qualidade de vida e

benefícios, mas traz também estragos, que são marcas indeléveis na natureza. São

marcas que nossos netos um dia verão e nos cobrarão na eternidade, pois saberão

que trabalhamos, mas ainda fizemos pouco pela preservação da natureza. Portanto,

Sr. Presidente, conclamo nossos pares, nossos colegas Deputados a nos ajudarem a

preservar a Serra da Calçada, esse importante patrimônio ambiental de Minas Gerais.

Sr. Presidente, fica aqui este alerta: se não trabalharmos agora, no futuro teremos

dívida com nossos netos, porque não trabalhamos o suficiente para preservar esse

importante patrimônio de Minas Gerais, que é a Serra da Calçada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho aqui, mais uma

vez, para falar de um tema que a Assembleia tem discutido muito, de forma às vezes

contrária, sobre a insegurança no nosso Estado. Às vezes, saímos por aí para

realizar audiências públicas para tratar de segurança, mas na verdade estamos

tratando da insegurança da população de Minas Gerais. Faço aqui este alerta à

Defesa Social e à própria Polícia Civil, pois tenho visto, com bastante tristeza, o

desmanche da Polícia Civil que o governo tem feito no nosso Estado. O que me deixa

mais indignado é a concordância da cúpula da Polícia Civil. Há trabalho,

planejamento de acabar com a Polícia Civil em todas as cidades com menos de 10

mil habitantes. Será que é aquele trabalho que conhecemos há mais tempo, quando a

Polícia Militar tinha o desejo de assumir o papel da Polícia Judiciária em nosso

Estado? Parece que há esse trabalho para desmanche da Polícia Civil, haja vista o

que está acontecendo no nosso Estado. Hoje Delegados novos, que estão há mais

tempo na polícia e têm direito à aposentadoria, não estão esperando nem um minuto
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a mais do tempo, porque não conseguem continuar trabalhando como Delegado,

como Polícia Civil, em razão da estrutura que o Estado hoje oferece a policiais,

Delegados, Detetives. Não há a mínima segurança ou condição de trabalho. Estão

saindo prematuramente da atividade de polícia judiciária da Polícia Civil de Minas

Gerais.

Sr. Presidente, Srs. Deputados e Deputado Adelmo, a cidade de Papagaios, a

cento e poucos quilômetros de Belo Horizonte, com cerca de 17 mil habitantes, é a

16ª cidade mais violenta de Minas Gerais. No entanto está sem Polícia Civil há uma

semana. Ontem falei com o Secretário Adjunto da Defesa Social, que me disse que

há planejamento para colocar Delegado lá, em janeiro. Falei: Secretário, o senhor

está louco. Isso era para ter sido resolvido ontem, e não daqui a seis meses, porque

se trata de cidade violenta. Está nos mapas. Mesmo nos mapas que são

direcionados, maquiados e mascarados pelo governo, há problema sério lá, que

precisa ser resolvido. Adelmo, tiraram até as viaturas, os Detetives, o Escrivão e a

Polícia Civil de Papagaios. É disto que tenho reclamado neste governo: dos

planejamentos feitos em gabinetes com ar condicionado. As pessoas que estão

planejando Minas Gerais, principalmente na área de segurança, não conhecem Minas

Gerais. Não sabem onde fica Papagaios ou que Papagaios é cidade violenta. Isso

não é de hoje. Vimos a Secretaria de Defesa Social ir lá e desativar o trabalho da

Polícia Civil naquela cidade. O mais grave é: para onde será levado qualquer preso

detido para averiguação ou mesmo em flagrante? Para Pitangui, na sede da

Comarca, ou para Pará de Minas, que é sede da Superintendência da Polícia Civil?

Enquanto isso a cidade ficará à mercê, porque terá de tirar um comboio para levar

esta pessoa, o que poderia ser resolvido em Papagaios, como ser ouvido em cartório

ou coisa semelhante. Estamos aí. Na Secretaria de Segurança Pública, falam: “Existe

planejamento para o ano que vem”. Mas será que a comunidade, o povo de

Papagaios poderá esperar até o ano que vem para que esse problema seja

resolvido? É isso que está acontecendo com a segurança pública; é isso que estamos

vendo em Contagem, quando há o toque de recolher. E não acontece somente em

Contagem, mas em vários aglomerados de Belo Horizonte, onde só se entra com

autorização da bandidagem - não é da polícia, mas da bandidagem, que autoriza ou
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não a subir os morros. O governo diz que a segurança avançou em Minas, porque

agora tudo em Minas avançou, melhorou. Melhorou de que jeito, se não temos

segurança? Sr. Presidente, há dados estatísticos segundo os quais, se você tomar

tiro e não morrer na hora, não é acidente, assalto ou ocorrência grave. Ainda que

tenha morrido, as informações são maquiadas, como se fosse tentativa de homicídio,

acidente ou morte em hospital, como se não fosse fruto do assalto ocorrido. Então

estamos indignados, porque o que queremos deste governo, da Polícia Civil e da

defesa social é que parem com esta mentirada que dizem a respeito da segurança

pública em Minas Gerais, que assumam a responsabilidade e definam onde há

problema. Esse é o caso de Papagaios. Lá está sem Polícia Civil. Retiraram até os

veículos de lá. Desativaram a Polícia Civil de cidade com 17 mil habitantes que é a

16ª mais violenta de Minas Gerais. Quando reclamamos, Adelmo, dizem que tomarão

providências no ano que vem. Será que estão brincando com o povo de Minas?

Estamos vendo que tudo vira brincadeira.

Pulando de um assunto para outro, vemos a forma como está sendo tratada a greve

dos professores pelo governo do Estado e pela própria imprensa, pois sabemos que a

imprensa só noticia o que o governo permite. Não se assentam para conversar, não

aceitam falar. Vão para a imprensa e dizem que apenas 10% estão em greve. Na

nossa região, são 100%, para não falar 120%, pois ainda há mais gente aderindo.

Ficam fingindo que não está acontecendo nada, e às vezes a falta de informação da

sociedade, do povo em geral nos leva a acreditar que está tudo bem. É isso que está

acontecendo com nossa segurança pública ou com nossa insegurança pública.

Há outro fato de difícil solução, pois não querem resolver: o problema dos veículos

apreendidos em Pitangui. Lá existe pátio do Detran onde há três veículos, um em

cima do outro, e a maior incidência do mosquito da dengue. Não se toma providência.

Há dois anos estamos lutando para que haja o leilão desses veículos, para que sejam

retirados, em prol da segurança da população, mas nada é feito. Há três meses,

fomos à secretaria do Detran, e disseram: “Faremos perícia, publicaremos e faremos

leilão”. Mas isso deve acontecer daqui a uns 10, 15 ou 20 anos. Enquanto isso a

população está sofrendo. Então essas questões sobre segurança pública, Detran,

Polícia Civil devem ser resolvidas e não podem ser tratadas da forma como estão
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sendo. Os órgãos de segurança pública fazem planejamento por meio de pessoas

que não conhecem do assunto, que estão dentro do gabinete e desconhecem o que

está acontecendo no interior. Se perguntarmos àqueles que planejam qual é a

estrutura da Delegacia de Papagaios, não saberão nem onde ela funciona. Quando

visitamos a cadeia pública de Três Pontas, denunciei aqui e falei que era absurdo o

que estava acontecendo lá. Não tomaram providência alguma, e 27 presos fugiram.

Ainda bem que estão apenas fugindo, porque eu estava prevendo massacre, até

mesmo com os Agentes que lá trabalham. Fazem pintura, caiação e dizem que

fizeram reformulação, mas caiação não resolverá o problema. Estamos denunciando

este descaso do Comando da Polícia Civil - não dos policiais que estão no interior -

para com a população de Minas Gerais, talvez até orientada pelo governo. Em Pará

de Minas, que é minha cidade - estou voltando, pois fui a Papagaios, Pitangui e agora

volto a Pará de Minas -, não temos mais Delegados. Há sede da Superintendência da

Polícia Civil, que abrange oito cidades.

Os Delegados estão se aposentando porque sabem que estão sem condições de

trabalhar. Se quiserem abrir processo e retirar xerox, precisam pagar por isso do

próprio bolso. Ainda precisam pedir dinheiro para os que frequentam a delegacia, a

fim de comprar papel ou “thinner” para colocar na máquina. Essa é a polícia que

estamos vendo e da qual queremos reclamar. Onde está a segurança do povo? Se

alguém precisa tirar Carteira de Identidade, não consegue mais fazer isso no interior.

Há alguns dias, Deputado Adelmo Carneiro Leão, acabaram com as bancas

examinadoras, porque inventaram fórmula de remuneração dos agentes que

trabalham nelas. Não houve acordo e chegaram a fechá-las; noticiaram que as

fechariam. Aí o Detran recuou e voltaram a funcionar. Não entendi por que voltaram a

funcionar à noite, mas pelo menos estão funcionando. São tomadas estas medidas.

Repito que se trata de pessoas que fazem o planejamento do nosso Estado sem

conhecer sua realidade e que, além disso, não se preocupam com o povo, porque

sabem que não haverá denúncia alguma por parte da imprensa, ou seja, nada disso

sairá publicado, a não ser o que dizemos aqui. O povo não ficará sabendo que hoje,

em Papagaios, não há Polícia Civil. Sei que existe planejamento da Polícia Civil para

retirar todo o seu contingente das cidades com menos de 10 mil habitantes. Esse é
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outro erro, pois deveria realizar trabalho para estar presente nos 853 Municípios. Não

é preciso incluir aí os Delegados. Não seríamos hipócritas de exigir Delegado em

cidade de 2 mil habitantes. No entanto poderia haver representante da Polícia Civil

para permitir à população tirar Carteira de Identidade, dar andamento aos

documentos de veículos. Poderia haver um Agente ou um funcionário com essa

delegação. Na verdade, é o que acontece com a Polícia Militar. O Cabo ou o Soldado

que está na cidadezinha do interior está falando em nome da corporação Polícia

Militar.

A Polícia Civil vai-se acabando. Parece que há trabalho para acabar com essa

corporação, pela qual temos o maior respeito. Se há entidade da qual gostamos e

pela qual temos carinho, podemos dizer que é a Polícia Civil. Digo isso em nome de

todos os Deputados aqui. No entanto, o desânimo que se abateu hoje sobre os

policiais da Polícia Civil é de assustar. É preciso realmente fazer algo. Temos de lutar

para que essa situação seja modificada e a Secretaria de Defesa Social forneça

informação correta sobre o que está ocorrendo. Por que há esta leva de tantos

Delegados se aposentando prematuramente e ninguém faz nada? Entram 10

Delegados por concurso e saem 20 que não querem ficar porque não têm condições

de trabalhar. Às vezes acham ruim fazermos essa manifestação.

Deputado João Leite, o que digo aqui podemos constatar lá. Podemos sair daqui

agora, sem maquiar nada, e nos dirigir até Papagaios, que veremos que não há nem

carro de polícia. Certa vez fizemos denúncia. Não sei se V. Exas. se lembram disto: a

Polícia Militar pôs veículo no Viaduto da Floresta para dizer que estava presente. No

entanto, estava enganando a população de Belo Horizonte, porque só havia a

carcaça do veículo. Quando os bandidos assaltavam na entrada do viaduto,

escondiam-se dentro desse veículo da polícia. Quiseram vender para a população a

imagem de que a Polícia Civil se encontrava ali, fazendo “blitz” e tudo o mais, com

carcaça de carro. Retiraram-no de lá, e foi aquela confusão, o que denunciamos. É

isso o que está acontecendo.

Como dizia o Prof. Anastasia, não estou denunciando, mas constatando. Ele diz

que isto não é denúncia, mas constatação, e podemos ir até lá para ver os veículos

apreendidos. Deputado João Leite, V. Exa. é vizinho de Pitangui. Ocorre algo absurdo
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nessa cidade. A dengue tomou conta de Pitangui, por causa do pátio do Detran, que

agora nem mais veículos apreende lá. Fecharam-no. Quando apreende veículo - às

vezes a polícia deixa de apreender, porque não há lugar para colocar -, leva-o para

Nova Serrana. Esse é outro absurdo, pois essa cidade é sede de comarca. O que

está acontecendo em Papagaios é lamentável, lamentável mesmo. Queremos,

exigimos e pedimos palavra rápida do Secretário de Defesa Social sobre o que

acontece nessa cidade.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Antônio Júlio. Quero

apenas lembrar a V. Exa. o esforço que a Comissão de Segurança Pública da

Assembleia Legislativa está fazendo para ir a todas as Regiões Integradas de

Segurança Pública. Visitamos 12, e ainda faltam 6: estivemos em Montes Claros,

Teófilo Otôni, Valadares e Uberaba. No dia 17, estaremos em Vespasiano; no dia 24,

em Contagem; e, no dia 25, em Divinópolis, Pagapaios, Pitangui, Conceição do Pará,

localidades que fazem parte da Região Integrada de Segurança Pública de

Divinópolis. Levaremos sua preocupação. Dada a gravidade da situação, estamos à

disposição, Deputado Antônio Júlio, para ir até Papagaios discutir com o governo a

esse respeito. Apesar de ser belo-horizontino, V. Exa. sabe muito bem onde está meu

coração: na estação de Velho da Taipa, região que pertence a Conceição do Pará,

divisa com Pitangui. É sonho nosso, sei que é sonho seu; agora aquela estação

belíssima está sendo restaurada pelo governo e abrigará centro de cultura. Coloco-

me à disposição de V. Exa. para irmos até lá. No dia 25, discutiremos também a

questão de Papagaios na Região Integrada de Divinópolis, com o Coronel

Comandante da região e o Delegado.

Encerrando, Deputado Antônio Júlio, hoje recebemos comunicação da defesa social

sobre o chamamento de mais de 246 Agentes de Polícia - o que, parece-me, ajudará

a recompor o quadro - e também de novos Delegados. É necessário, V. Exa. está

assinalando, recompor especialmente o efetivo de Papagaios, cidade que, sabemos,

infelizmente ainda mantém alto índice de criminalidade. Muito obrigado e parabéns.

No dia 25, seguramente estaremos juntos, e V. Exa. certamente dará sua

contribuição ao debate, como sempre.

O Deputado Antônio Júlio - Muito obrigado, Deputado João Leite. Serei apenas um
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pouco irônico: trataremos, em Divinópolis, da insegurança pública de Minas Gerais.

Estarei lá, com o maior prazer, para discutir a insegurança que vivemos hoje no

nosso Estado.

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

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

tentarei ser bem breve. Primeiramente, cumprimento todas as trabalhadoras e todos

os trabalhadores da educação pela grande conquista que obtiveram, por meio de

liminar que impediu a Secretaria de Educação, a Superintendência, as direções de

cada escola de contratar professores para substituir os trabalhadores em greve. Isso

ocorreu na véspera do Dia do Trabalhador, no dia 1º de maio. Aproveito para

cumprimentar o Desembargador Alberto Vilas Boas, que reconhece a legitimidade do

movimento e deixa muito claro o impedimento dessas contratações. Entre várias

alegações, ele diz: “Fundado nestas razões e em atenção aos limites expostos na

inicial, suspendo a eficácia do item 7 do ofício circular” - esse item 7 era justamente o

que determinava aos Diretores contratar professores, substituindo os que estão em

greve - “bem como ordeno à autoridade coatora que não realize nenhuma

contratação ou designação de professores temporários em substituição àqueles que

aderiram à greve dos professores públicos estaduais. A aludida medida abrange

ainda a suspensão de eventuais contratações já implementadas a partir da edição do

referido ofício circular. Desembargador Alberto Vilas Boas”.

Cumprimentamos o Desembargador pela sensibilidade, pela iniciativa e pelo

respeito que expressa nessa decisão liminar aos trabalhadores da educação de

Minas Gerais, que têm um salário vergonhoso: piso de R$369,00 para professor com

nível médio; R$550,00 para professor com licenciatura plena; R$819,00 para

professor com mestrado; R$363,00 para o Auxiliar de Serviço de Educação Básica;

R$506,00 para especialista em educação básica; e R$577,00 para Assistente Técnico

de Educação Básica. Uma vergonha! A greve é legítima e justa. Nosso grande apelo

é a toda a sociedade mineira, sobretudo pais de alunos que querem uma educação

de qualidade, para que deem apoio a esse movimento. Não teremos qualidade na

educação se não investirmos nos principais atores, os professores, e nos auxiliares,

cujo trabalho também é tão importante, assim como no técnico da educação e no
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trabalhador dos serviços gerais. É justa e legítima essa luta dos trabalhadores da

educação. E foi muito autoritária a decisão da Secretaria de Estado de Educação,

quando determinou a contratação ou a designação de outros trabalhadores em

substituição aos que estão no movimento. Cumprimento a direção do Sind-UTE.

Estão de parabéns pela luta e pela forma como vêm conduzindo os trabalhos, pelos

debates que vêm travando.

Enfim, parte da grande mídia está dando espaço para esses trabalhadores. Até que

enfim, pois a greve, que já fará um mês, não estava encontrando nenhuma

visibilidade nos meios de comunicação. Estes não estavam dando apoio ou, quando

se referiam à greve, falavam de 1.500 pessoas ao invés de 15 mil. Uma coisa

absurda! Quem perde a credibilidade é a própria imprensa ou alguns veículos de

comunicação, que não reconhecem o que está havendo de fato na rua.

É importante que esse movimento dos trabalhadores da educação esteja em

sintonia com a Unimontes, que também está em greve, tanto o corpo docente quanto

o corpo do hospital universitário. E estão em greve, porque lá também há piso salarial

abaixo do salário mínimo. É uma vergonha, é inadmissível que um Estado com a 2ª

economia do País, que só perde para São Paulo, esteja nessa situação. Parece ser

uma coisa bem-orquestrada. O desrespeito com os trabalhadores do Executivo

estende-se ao Judiciário. Nossa solidariedade, portanto, é tanto ao Serjusmig quanto

ao Sinjus, com suas reivindicações legítimas. Não dá para entender por que priorizam

a criação de 54 cargos comissionados, mas não priorizam a carreira e a data-base

dos servidores. São servidores que já têm 10, 15 ou mesmo 20 anos de trabalho, de

dedicação, correndo risco de vida ou prejudicando a qualidade de vida, expondo sua

saúde e enfrentando situações até mesmo constrangedoras. Portanto têm eles o

nosso apoio. É a primeira vez que uso esta tribunal depois do dia 1o de maio, Dia do

Trabalho, que existe em função dos trabalhadores. Ora, se existem trabalhadores que

devem ser respeitados e valorizados, isso tem de começar do poder público, no

âmbito do Executivo, do Judiciário ou do Legislativo. O Estado brasileiro como um

todo tem de dar exemplo nas relações de trabalho, sobretudo reconhecendo a

importância do trabalhador com uma justa remuneração, garantindo-lhe qualidade de

vida no exercício de sua profissão ou, depois, quando aposentado. O tempo foi muito
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curto, Sr. Presidente, mas agradeço a V. Exa.

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 5.962 a 5.964/2010,

da Comissão de Assuntos Municipais, 5.965 a 5.967/2010, da Comissão de Saúde,

5.968 a 5.973/2010, da Comissão de Segurança Pública, 5.974/2010, da Comissão

de Cultura, e 5.975 e 5.976/2010, da Comissão de Turismo. Publique-se para os fins

do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Turismo - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em

28/4/2010, dos Requerimentos nºs 5.742/2010, do Deputado Doutor Viana, e

5.789/2010, do Deputado Ademir Lucas; de Defesa do Consumidor - aprovação, na

3ª Reunião Extraordinária, em 28/4/2010, dos Requerimentos nºs 5.855 e 5.869/2010,

do Deputado Weliton Prado; de Minas e Energia - aprovação, na 8ª Reunião

Ordinária, em 28/4/2010, do Requerimento nº 5.836/2010, do Deputado Duarte

Bechir, na forma do Substitutivo nº 1; de Assuntos Municipais - aprovação, na 11ª

Reunião Ordinária, em 28/4/2010, dos Requerimentos nºs 5.858/2010, da Comissão

de Direitos Humanos, e 5.862/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes; de Cultura

- aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 28/4/2010, dos Projetos de Lei nºs

4.016/2009, do Deputado Neider Moreira, com a Emenda nº 1, 4.252/2010, do

Deputado Célio Moreira, 4.294/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 4.300/2010,

do Deputado Carlos Gomes, e 4.352/2010, do Deputado Antônio Júlio; e de

Segurança Pública - aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 4/5/2010, do Projeto
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de Lei nº 138/2007, do Deputado Sargento Rodrigues, e dos Requerimentos nºs

5.871/2010, da Comissão de Meio Ambiente, e 5.880/2010, do Deputado Wander

Borges (Ciente. Publique-se.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João solicitando a

palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao

Deputado Almir Paraca. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo

de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público nas galerias, imprensa e telespectadores da TV Assembleia, gostaria

inicialmente de saudar os representantes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de

maneira particular os representantes dos Oficiais de Justiça, que encaminham suas

justas reivindicações para a categoria. Ao longo dos últimos anos, acompanhamos

essa movimentação e sabemos que há uma tramitação também no âmbito federal

que pretende auxiliar nessa discussão, tentando corrigir as disparidades reclamadas

pelos Oficiais de Justiça, de maneira pontual e específica a questão do adicional de

periculosidade. Entendemos justa a reivindicação dos Oficiais de Justiça, portanto

nos pronunciamos a favor.

Sr. Presidente, gostaria de retomar aqui a abordagem do Líder da Bancada do PT,

Deputado Padre João, a respeito da greve dos professores públicos de Minas Gerais.

Falou-se da vitória que consistiu na liminar concedida que impede a substituição, a

contratação para substituir os professores grevistas. Juntamente com os Deputados

do Bloco PT-PMDB-PCdoB, fazemos coro com o pronunciamento do Deputado Padre

João. Gostaríamos ainda de fazer uma manifestação. No interior do Estado ou por

onde andamos, encontramo-nos sempre com comandos de greve locais e regionais,

representantes do Sind-UTE ou, ainda, professores em manifestações ou reuniões,

discutindo e mantendo a greve no Estado. Com todas as letras, afirmamos que nosso

entendimento é o mesmo do Sind-UTE e de vários juristas consultados tanto no

Estado de Minas Gerais quanto fora dele. Nossa pergunta é: é possível atender às

demandas de carreiras isoladas que não representem reajuste geral? Portanto, a

consideração e a apreciação está efetivamente nas mãos do governo do Estado.

Esperamos o atendimento da reivindicação dos professores de Minas Gerais, que é
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absolutamente justa, ou seja, o cumprimento e a aplicação real e efetiva do piso

nacional para a educação em Minas Gerais. Seria um exemplo que o Estado daria ao

Brasil, um reforço para a melhoria da educação pública não apenas em Minas, mas

também em todo o território nacional, e uma sinalização para reafirmar os discursos

feitos pelo Executivo, esta Casa, o Congresso Nacional, as demais Casas

Legislativas nos mais de cinco mil Municípios brasileiros e diversas lideranças

setoriais, que não se cansam de repetir a afirmação: “Sem uma educação pública de

qualidade, universal, não é possível promover o verdadeiro desenvolvimento do

Brasil”. Portanto, estamos diante de uma questão objetiva, prática: transformaremos

em realidade os discursos que nós próprios repetimos à exaustão, quando se trata de

promover uma educação pública de qualidade e colocar a educação de Minas Gerais

e do Brasil em seu devido lugar. O governo Lula tem dado demonstrações

inequívocas a favor da educação em todo o território nacional. E Minas Gerais tem

sido beneficiada com essas ações do governo Lula, quer aquelas que ampliam a

universidade pública brasileira por meio do Reuni, ampliando e democratizando o

acesso às universidades públicas brasileiras, quer aquelas que ampliam os institutos

federais de educação e apontam, por meio do plano elaborado pelo governo federal,

ampliação ainda mais consistente para os próximos anos, melhorando a qualificação

profissional de nossa juventude. Sem isso, não dá para falar em desenvolvimento

sustentável no Brasil. Nos últimos anos, o número desses institutos duplicou ou

quase triplicou. Precisamos de mão de obra qualificada, preparada para ocupar os

postos de trabalho e aprofundar esse processo de transformação que o Presidente

Lula desencadeou no Brasil.

Retomando a discussão da greve dos professores, entendemos que a Lei de

Responsabilidade Fiscal define que o prazo limite para a ampliação de despesas de

pessoal é 30 de junho no ano eleitoral, e queremos relacionar vários exemplos de leis

que tratam de benefícios para os servidores públicos, sancionadas no ano eleitoral de

2006, em prazo, portanto, similar ao atual.

A legislação de 2006 para cá, no que diz respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal

e àquilo que é ou não permitido ser realizado no ano eleitoral, não foi alterada; trata-

se da mesma legislação. Vejam o que ocorreu em 2006 nesta Casa e no Estado de
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Minas Gerais: Lei Complementar nº 92, de 23/6/2006, tabelas de vencimento de

Defensor Público, de Procurador do Estado e de Advogado Autárquico e outros; e

Leis nºs 16.198, de 26/6/2006, que concede gratificação dos pilotos; 16.192, de

23/6/2006, beneficiando o secretário particular do Aécio Neves e o valor das funções

gratificadas; 16.180, de 16/6/2006, gratificação de 30%, por exposição a agentes

nocivos à saúde, para membros do Ministério Público; 16.134, de 26/5/2006,

vencimentos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado; 16.114, de 18/5/2006,

subsídio dos membros do Poder Judiciário; 16.079, de 26/4/2006, subsídio dos

membros do Ministério Público; e 16.076, de 26/4/2006, remuneração do pessoal da

Polícia Militar. Um rol de leis discutidas, aprovadas, sancionadas e aplicadas,

corrigindo subsídios, vencimentos, salários de servidores públicos, exatamente no

período que antecede a abertura do processo eleitoral. Portanto queremos afirmar

que estamos num período passível de atender os professores públicos de Minas

Gerais, que fazem um movimento heróico, legítimo, e que estão, efetivamente,

defendendo uma educação pública à altura do que merece o povo de Minas Gerais.

Ainda nesse tema, gostaria de saudar os professores que estão à frente do

movimento grevista em nossa região, a Noroeste de Minas, as cidades que estão nas

bacias dos Rios Paracatu e Urucuia, e a coordenação regional do Sind-UTE, que tem

sede em Paracatu. Reuni-me, várias vezes, com as lideranças do Sind-UTE e dos

professores em diversas cidades da região. Estamos demonstrando, mais uma vez,

com a Bancada do PT e com o Bloco PT-PMDB-PCdoB, a nossa solidariedade com

os professores grevistas de Minas Gerais.

Gostaríamos ainda, Sr. Presidente, de trazer um assunto que consideramos

extremamente delicado. Fomos informados hoje, e, coincidentemente, por mais de

um Secretário de Saúde de Municípios do Estado de Minas Gerais, que o governo do

Estado não repassou, até esta data, nenhum centavo dos recursos da atenção

primária aos Municípios durante o ano de 2010. Estamos falando de recursos para

bancar a atenção primária da saúde, que o governo do Estado não está repassando

aos Municípios.

É sabido por todos que Minas Gerais está enfrentando epidemias de dengue, que

vários Municípios estão em estado de calamidade pública e que recursos da atenção
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primária não estão chegando à ponta, aos Municípios. Gostaríamos que não fosse

verdade, que essa informação não procedesse, porque é muito grave, mas fica nosso

apelo para que a Secretaria de Saúde do Estado avalie e corrija isso o mais rápido

possível, pois precisamos garantir o bom funcionamento do sistema de saúde onde

ele, de fato, ocorre: na ponta, em cada Município do Estado, para que a saúde

pública de nosso Estado mude esse quadro, em que grande quantidade, talvez a

maioria, de Municípios tem como principal sistema de saúde a ambulância, que

socorre os necessitados e os leva para centro maior, para serem atendidos e

socorridos. Portanto a atenção primária, os recursos para garantir a prestação desse

serviço são fundamentais.

Na semana passada, Sr. Presidente, realizamos audiência pública na Comissão de

Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, para tratar do Projeto de Lei nº

3.815/2009, de minha autoria, que propõe a criação da política estadual de fomento

às tecnologias sociais. Quando se trata de ciência, tecnologia e inovação, tratamos

de objeto que é fundamental, decisivo para promover a melhoria da qualidade de vida

da população. Nosso projeto de lei passou por discussão muito frutífera, com as mais

diversas representações, seja do governo federal, seja de organizações nacionais

que estão levando adiante esse debate, seja de organizações não governamentais

que atuam em Minas Gerais, com a divulgação das tecnologias sociais e com o apoio

à reaplicação e à difusão concreta das soluções criadas pelo diálogo da academia e

dos centros de pesquisas, com o conhecimento e a tradição popular do povo de

Minas Gerais. Esperamos a oportunidade para retomar essa discussão. Alertamos

sobre isso e convidamos todas as instituições públicas, privadas ou do terceiro setor

que tenham interesse no tema das tecnologias sociais para que nos procurem,

acionem nosso gabinete, avaliem nossa proposição, nosso projeto de lei e deem

sugestões, subsídios. Queremos incorporar na política de ciência, tecnologia e

inovação do Estado o reconhecimento e a chancela do conhecimento tradicional, do

saber e do fazer das comunidades urbanas e do interior do Estado, enfim, o

conhecimento que dominam e criam para solucionar, da maneira mais apropriada

possível, com poucos recursos, os diversos problemas que ainda alcançam as

pequenas comunidades. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Paulo Guedes. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público presente e

telespectadores da TV Assembleia espalhados por diversas cidades de Minas Gerais.

Venho a esta tribuna para mais uma vez manifestar o nosso apoio ao Sind-UTE, aos

professores do Estado de Minas Gerais e aos professores, funcionários e estudantes

da Unimontes de Montes Claros, que estão em greve geral por melhoria de condições

de trabalho. Também quero trazer o nosso apoio e a nossa solidariedade aos

servidores do Hospital Universitário de Montes Claros, que também pertence à

Unimontes, que, repito, está em greve há mais de 30 dias, na luta por melhoria das

condições de trabalho. Além de trazer o nosso apoio, queremos solicitar ao governo

uma posição mais clara. Esperamos que o Governador Anastasia e a Secretária

Renata Vilhena chamem o pessoal do comando de greve da Unimontes para uma

negociação. Hoje a Unimontes se encontra numa situação muito difícil. O governo

criou muitos problemas que precisam ser solucionados não apenas no tocante à

questão salarial - uma das principais reivindicações -, mas também no que se refere a

outros pontos que a categoria reivindica, e o governo pode resolvê-los. Há uma série

de normas criadas pelo governo do Estado que estão atrapalhando a Unimontes. A

aprovação da Lei nº 100, que efetivou vários servidores da Unimontes, gerou

inúmeras distorções. Uma delas é que um contratado recebe mais do que um

professor efetivado. Esses são problemas que precisam ser resolvidos, e a Secretária

precisa se reunir com o comando de greve. Estamos aqui solidários ao movimento,

trazendo o nosso apoio aos servidores - professores do Estado, professores e

funcionários da Unimontes. Não podemos admitir que o governo do Estado divulgue

uma informação, mas, na prática, aja de forma totalmente diferente. É inadmissível

que servidores da Unimontes e do Hospital Universitário ganhem como salário-base

apenas R$330,00 - está aqui no contracheque. Não estamos aqui inventando

números. Todo cidadão mineiro tem um parente, alguém da família que trabalha para
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o Estado ou mesmo conhece uma professora ou um servidor. O que estamos falando

a população pode comprovar ao procurar um professor e pegar seu contracheque. O

salário do professor está a quilômetros de distância do teto estabelecido pelo governo

federal, que é de R$1.300,00. Em Minas Gerais, há salários que não chegam a um

salário mínimo: R$330,00, R$340,00, R$360,00, R$440,00. Esse é o salário-base que

o Estado está pagando para grande parte da categoria no Estado. Isso é

inadmissível! O governo tem de corrigir essas distorções. O governo fala que não

possui recursos, mas sabemos que os recursos estão sobrando. Há recursos para

construir centro administrativo e obras faraônicas, bem como para chamar Prefeitos

para liberar obras eleitoreiras. Aliás, criou-se, inclusive, uma tabela: a tabela da

campanha.

Os Prefeitos estão sendo chamados no gabinete. Se apoiar o governo, haverá

recursos; se não apoiar, não haverá. Então estamos aqui também para pedir ao

governo que seja republicano, como faz o Presidente Lula, que, quando lança

programas, lança para todos. O Presidente Lula não quer saber se o programa é para

beneficiar o Prefeito A ou B nem de qual partido, ele lança programas para os

Municípios, para os Estados. Portanto há recurso, sim. Queremos que o governo

receba o comando de greve da Unimontes, abra negociação séria e atenda às

reivindicações, que são justas, dos servidores da Unimontes e do Hospital

Universitário de Montes Claros. Estamos firmes na defesa e solidários aos

movimentos desses professores, bem como a todos os professores de Minas Gerais

que também estão em greve. Portanto trazemos - nossa Bancada do PT-PMDB-

PCdoB - nossa solidariedade ao movimento de greve, às reivindicações da categoria,

que são mais do que justas. O governo precisa tomar atitude, resolver o que está

estabelecido por lei e pagar o teto nacional aos professores do Estado.

Aproveito a oportunidade para rebater as críticas que recebi há pouco do Deputado

Arlen Santiago, quando se referiu à atuação deste Deputado, que vem, de forma

firme, defender a região do Norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, o Noroeste, o

Vale do Mucuri. São regiões que estão sendo discriminadas pelo governo do ponto de

vista de investimentos. Há alguns dias, ao ler o jornal “Estado de Minas”, havia mapa

das viagens do Aécio no último mês do mandato. Onde ele ia, deixava investimentos,
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anunciava obra. Foi a Uberaba e anunciou o gasoduto de R$700.000.000,00; foi a

Juiz de Fora e anunciou obras de R$8.000.000.000,00, para resolver o problema de

saúde em tal cidade. Mas, para o Vale do Mucuri, o Norte de Minas, o Noroeste e o

Vale do Jequitinhonha, não anunciou nada. Lá não há investimento que gere renda,

não há empresa grande que o governo tenha levado para gerar oportunidades; pelo

contrário, nessa região há a indústria da multa instalada. São multas contra

produtores rurais. É a indústria da multa liderada pelo IEF, que não deixa ninguém

mais produzir no Norte de Minas, parou o Projeto Jaíba, parou os assentamentos de

reforma agrária, enfim, parou a produção do Norte de Minas de forma geral. É a

indústria das multas do DER, que, para beneficiar meia dúzia de empresas de ônibus,

tira das pessoas o direito de ir e vir. Ninguém mais pode pegar táxi em Januária,

Brasília de Minas, São Francisco, Capitão Eneias, Manga, Salinas, Taiobeiras, São

João do Paraíso e Chapada Gaúcha para ir a Montes Claros. As pessoas têm de se

sujeitar a esperar a hora, às vezes uma vez por dia são obrigadas a andar no ônibus

da Transnorte. Isso porque o DER está perseguindo e multando os taxistas do Norte

de Minas, do Vale do Mucuri. E mais: ninguém da região do Vale do Mucuri pode ir a

uma agência do INSS, à Caixa Econômica Federal ou fazer exame em Teófilo Otôni,

porque a indústria da multa também se instalou no Vale do Mucuri. Quando vimos a

esta tribuna cobrar, estamos cobrando e fazendo a defesa do povo.

De certa forma, fiquei impressionado como o Deputado Arlen Santiago tem a

capacidade de querer ser dono de tudo. Por diversas vezes, nos últimos quatro anos,

todos de São João das Missões, Itacarambi, Manga, Montalvânia, Juvenília e

Miravânia viram tal questão.

Era só haver uma festa na cidade que ele subia no palanque para dizer que a

estrada não seria feita porque o governo federal não tinha interesse de fazê-la. Dizia

também que deveria devolvê-la novamente ao governo do Estado. Entretanto se

esquecia de dizer que essa estrada ficou cinco anos, de 2002 a 2007, delegada ao

governo do Estado. O Fernando Henrique, na época, ao sair do governo, destinou

R$800.000.000,00 às estradas federais que foram estadualizadas. Esquece também

de dizer que Aécio e Itamar usaram esses recursos para pagar o décimo-terceiro e os

salários atrasados do Estado. Na época, houve um desvio do dinheiro, foi publicado
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em todos os jornais. Na semana passada, o jornal “O Globo”, na coluna “Panorama

Político”, noticiou que o governo federal baixará uma medida provisória para cobrar

de volta o dinheiro passado a Minas Gerais, mas desviado sem que se fizessem as

estradas.

Em 2007, fui eleito Deputado. Sou da região de Manga, de Montalvânia, de São

João das Missões, onde sou nascido e criado, portanto conheço aquela realidade.

Iniciamos um trabalho para a realização dessas obras com o Deputado Virgílio

Guimarães, que não mediu esforços e se empenhou para consegui-las. Procuramos o

Presidente Lula, o Diretor do DNIT, o Ministro dos Transportes, enfim, todas as

autoridades, para cobrar - e cobramos muito -, até que o Presidente Lula entendeu o

nosso pedido e elaborou um decreto retornando para o DNIT o trecho de Itacarambi

até a divisa da Bahia. Na época, mesmo que o governo quisesse disponibilizar

recursos, não podia porque o Tribunal de Contas da União não permitia, já que a obra

estava delegada ao Estado. Assim, em 2007, conseguimos recuperar a estrada para

o governo federal. Foi feita a primeira manutenção com recursos de R$3.000.000,00

conseguidos pelo Deputado Virgílio Guimarães, a nosso pedido, em Brasília. Depois,

conseguimos que o Exército fizesse novos projetos. Foi feito o projeto executivo de

Montalvânia à divisa da Bahia, de Montalvânia a Monte Rei, de Monte Rei a Manga, e

está sendo feito o de Manga a Itacarambi. Então, três licitações já foram concluídas

para o asfaltamento: de Manga a Monte Rei; de Monte Rei a Montalvânia; e de

Montalvânia à divisa com a Bahia. Concluiu-se também a licitação da manutenção

geral da estrada. E, nos próximos dias, começará a manutenção do trecho

compreendido entre Montalvânia e Itacarambi, que se encontra numa situação de

calamidade. Aliás, passei por ela na semana passada e fiquei, o dia inteiro, terça-

feira, em São João das Missões, com os índios xacriabás e lideranças. Fizemos um

protesto até que o Diretor do DNIT nos atendeu e determinou que um engenheiro

regional fosse ao local para explicar aos manifestantes o passo a passo daquela

obra. Assim, tranquilizamos as pessoas. E, nos próximos dias, contaremos com obras

do governo federal na BR-135.

Fiquei abismado com o Deputado Arlen Santiago, com o Prefeito de Manga e com

outros Deputados, que nem mesmo são da base do governo federal, ou melhor, são
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adversários ferrenhos do Lula, criticam o Presidente todos os dias, ao comprar um

espaço na Rede Globo para dizer que ele é o pai da criança. Ele tem a mania de

querer ser dono de tudo. Isso é uma doença que está impregnada no Deputado. Eu,

por exemplo, nunca quis ser dono de nenhuma estrada do Proacesso do governo do

Estado. O Deputado Arlen Santiago virou dono de todas, inclusive da de Miravânia a

Manga, pois foi ao governo e mudou para Miravânia a Cônego Marinho. Tudo bem

que o fez para beneficiar o referido Município, mas prejudicou várias comunidades de

Manga e de Miravânia. Vamos ganhar o governo do Estado e, no próximo ano,

faremos as duas. Na verdade, até hoje não começaram as obras da estrada que liga

Miravânia a Cônego Marinho não sei por quê. Então pediremos que façam o trecho

de Miravânia a Manga também, que foi retirado pelo Deputado por meio de força

política. Sabemos que ele tem forças no governo do Estado, mas querer meter o

bedelho em obras do governo federal é demais, Deputado Arlen Santiago.

V. Exa. deveria ser um pouco mais correto em suas atitudes. Ao fazer seus

anúncios, ao comprar espaço na televisão, não deveria utilizar a Amams nem colocar

propaganda na televisão com o dinheiro do povo. A Amams é uma entidade pública

mantida pelas Prefeituras. Portanto não pode utilizar recursos públicos para fazer

propaganda para candidato A ou para candidato B. A Amams, Presidida pelo Sr.

Valmir Morais, acabou de cometer um ato ilícito. Mais uma vez, utilizo esta tribuna

para denunciar e pedir providências ao Ministério Público com relação a esse gasto

com o dinheiro alheio. Trata-se de um ato de desrespeito com a região, com o

dinheiro e com os Prefeitos da região que não foram ouvidos. Portanto, crime eleitoral

tem de ser apurado. Esperamos que o Ministério Público tome as providências e

acabe com essa farra de querer ser o dono de tudo, de aparecer em tudo e de pedir

esmola com o chapéu alheio. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Ademir Lucas

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Eros Biondini. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Cumprimento o Sr. Presidente, Deputado Hely
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Tarqüínio, as Sras. Deputadas, os Srs. Deputados e os amigos que nos acompanham

nesta Casa e por meio da TV Assembleia. Recebam minha saudação e o meu

abraço.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. por ter-me concedido esse tempo para fazer o

meu pronunciamento. Tenho acompanhado, com muito carinho, atenção e zelo, a

tramitação do Projeto de Lei nº 4.230/2010, de nossa autoria. Esse projeto foi

apresentado após muito estudo sobre sua legalidade e constitucionalidade, bem

como depois de verificarmos a situação atual dos bancos de sangue em nosso

Estado. Esse projeto trata do incentivo à doação de sangue, e essa é a contribuição

que queremos deixar nesta 16ª Legislatura, a fim de salvarmos a situação dos bancos

de sangue no Estado de Minas Gerais. Essa ação será feita em prol da Hemominas e

do nosso Estado. Sr. Presidente, fiz até uma manifestação na forma de um convite,

porque marcamos uma audiência pública para o próximo dia 16 de junho, às

9h30min, na Comissão de Saúde, com o objetivo de discutirmos esse projeto e

tratarmos justamente do incentivo aos torcedores-doadores - é assim que os

chamamos. Se eles se tornarem doadores em um determinado período de tempo,

terão a possibilidade de ganharem meia entrada nos estádios e ginásios

administrados pelo governo do Estado de Minas Gerais, como é o caso do Estádio

Magalhães Pinto, nosso querido Mineirão. Aliás, no último domingo, estivemos lá

acompanhando a final do campeonato mineiro, e aproveito para parabenizar o Clube

Atlético Mineiro que se sagrou campeão. Fui mascote do time do Atlético há mais de

30 anos. E, desde então, acompanho de perto a trajetória gloriosa do Clube Atlético

Mineiro, que nos deu, no último domingo, muitas alegrias. Parabenizamos os

artilheiros Marques, que também faz parte do nosso partido, o PTB, e Tardelli.

Naquela ocasião, manifestamos, por meio da distribuição dos “flyers”, o desejo de

que o torcedor compareça no próximo dia 16 de junho, às 9h30min, a esta Casa, à

Comissão de Saúde, para participar da audiência pública que vai tratar justamente do

projeto de lei de autoria deste Deputado sobre a doação de sangue e o incentivo aos

torcedores a se tornarem doadores. É claro que o nosso desejo é que o povo mineiro,

cada vez mais, seja convencido e tocado para ser espontaneamente um doador de

sangue, diante de um quadro difícil do banco de sangue de Minas Gerais. Diante de
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um quadro difícil do banco de sangue de Minas Gerais, esse projeto de lei vem

incentivar os torcedores, por ser uma forma de incentivo para aqueles que realmente

desejam participar dos jogos e dos eventos e que também se sensibilizam com essa

causa. Esse projeto tem sido muito elogiado. Por isso agradeço ao Ministério Público

de Minas Gerais a manifestação de apoio a esse projeto de lei.

Estamos convidando para participar dessa audiência pública o representante da

Hemominas, que, mais do que ninguém, conhece a realidade atual e as perspectivas

que teremos se não fizermos algo para aumentar a doação de sangue no Estado de

Minas Gerais. Doar sangue é salvar vidas e evitar mortes. Tudo isso está dentro do

nosso projeto em defesa da vida. Desde o meu primeiro dia na Assembleia

Legislativa de Minas Gerais, nesta Legislatura, estamos travando essa luta. Portanto,

Sr. Presidente, estamos torcendo para que os nobres Deputados, em cada Comissão

por onde a matéria passar, sejam sensíveis, para que, junto à nossa Consultoria,

consigamos, o quanto antes, aprová-la. Ao mesmo tempo, gostaria de convidar todos

os Deputados a estarem aqui, no próximo dia 16 de junho, às 9h30min.

Na minha tese de especialização em Poder Legislativo, o meu orientador foi o

nosso querido Governador Anastasia. Nessa tese, defendo que a legitimidade de uma

norma ou de uma lei está na participação daqueles que são o alvo dela. Então,

quando essas pessoas, além de serem o alvo da lei, também são os coautores dela

ou do projeto de lei, aí está a legitimidade no Estado Democrático de Direito. Fizemos

um estudo da 15ª Legislatura na Casa e percebemos a importância de realizarmos

audiências públicas para discutirmos os nossos projetos na fase em que eles estão

sendo elaborados ou quando já estão tramitando na Casa. Havendo a participação

popular, da sociedade e da comunidade é que conseguiremos, após aprovado e

sancionado o projeto de lei, torná-lo aplicável. Muitos projetos de lei, convertidos em

lei após a sanção, não se tornaram aplicáveis, porque os agentes ativos da execução

da lei não foram consultados e, portanto, a lei ficou sem aplicabilidade.

Deixo aqui o convite e agradeço-lhe, Presidente, a oportunidade de proporcionar

essa audiência pública. No Mineirão, também tive a oportunidade de distribuir esses

“flyers”. Aliás, milhares de pessoas os receberam, e eu fiquei feliz, porque a

manifestação da maioria delas foi de entusiasmo em relação ao Projeto de Lei nº
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4.230/2010. Então, fica aqui o convite para que possamos aprovar esse projeto de lei,

que incentiva o torcedor a ser doador de sangue. É claro que ele receberá emendas

dos nobres parlamentares e que, nesta audiência pública, cada parte se manifestará.

Fica aqui o meu apelo para que os nobres Deputados, nossos colegas, também o

acompanhem com o mesmo carinho e zelo, tal é a importância desse projeto de lei,

que aqui tramita e que com certeza atingirá milhares de famílias que acabarão

necessitando de sangue para algum ente querido. Deixo aqui esse convite, bem

como a defesa desse projeto de lei. Graças a Deus, nesta 16ª Legislatura, já tivemos

oito projetos de lei transformados, sancionados pelo Governador e convertidos em lei.

E, agora, apresentamos mais esse projeto que julgamos ser de suma importância

para reforçarmos o banco de sangue de Minas Gerais.

Finalizando, Sr. Presidente, gostaria de aproveitar o uso da tribuna nesta tarde para

fazer um convite a toda a comunidade católica de Minas Gerais. Pelo 19º ano

consecutivo, estamos realizando em Belo Horizonte um dos maiores eventos de

evangelização católica do Brasil, o famoso e conhecido Cristo é o Show. No evento

trazemos representantes dos movimentos católicos e também cantores, que fazem

esse trabalho da mensagem e mostram essa missão de evangelizar.

Neste ano o evento ocorrerá no próximo sábado, dia 8, quando teremos a

participação do nosso querido Pe. Zezinho, um dos pioneiros em levar a mensagem

cristã por meio da música no Brasil. Os nossos pais e os nossos avós podem dizer

como foram importantes as mensagens do Pe. Zezinho, há 20 ou 30 anos, e como

ainda continuam atuais.

Sr. Presidente, venho convidar todos os mineiros, sobretudo aqueles que moram na

Grande BH, porque, de maneira especial, incentivamos e trazemos esse evento para

esses católicos da região. Mas ele é também aberto a toda a população e a toda a

comunidade. De uma maneira especial, nesse evento temos uma amostra do bonito

trabalho que realizamos, que é a recuperação de dependentes químicos.

Com certeza, do público de 5.800 pessoas que estarão no Chevrolet Hall, pelo

menos 300 pessoas serão dependentes químicos em fase de tratamento, de

recuperação. Então eles subirão ao palco, como aconteceu no ano passado, e

mostrarão para todo o mundo ver, sobretudo nesse momento em que a epidemia do



____________________________________________________________________________
127

“crack” e o mal da droga assolam as nossas famílias, os seus rostos, a fim de mostrar

que há esperança para aqueles que foram acometidos pelo vício.

Portanto o Cristo é o Show deste ano, como nos demais 18 anos, tem um apelo

social, de responsabilidade social. Além de constar no calendário oficial da Belotur e

da Arquidiocese de Belo Horizonte, esse evento congrega todos os movimentos da

Igreja Católica em um só grito, o grito pela paz, pela recuperação e pela restauração

das famílias.

Portanto fica aqui o nosso convite para que, no próximo dia 8, cada família possa

ter um representante no Chevrolet Hall, sobretudo as famílias que hoje passam pelo

problema das drogas. Todos terão ali, diante dos seus olhos, testemunhos vivos de

pessoas que já estiveram no fundo do poço e que hoje estão recuperadas, ou em

processo de recuperação. E temos centenas de pessoas nessa condição.

No ano passado, alguns deles diziam: “Pela primeira vez, vou a um “show” e vejo

tanta alegria e participação do povo; posso pular e dançar sem precisar do uso de

drogas. Não sabia que isso era possível”. Testemunhos desse tipo podem motivar

muitos outros jovens, pais de jovens ou adultos que, de alguma maneira, são

acometidos pelo vício das drogas.

O Cristo é o Show tem esse apelo: levar, por meio da mensagem cristã, que é

realmente uma mensagem forte, de proposta de vida nova, de restauração de vidas e

das famílias, a esperança para os lares que passam por essa dificuldade devido às

drogas.

Teremos também lá o projeto Drogas Nunca Mais, em que, por meio da

recuperação dos dependentes químicos, eles mesmos poderão dizer: “Se eu pude

me recuperar, você também pode. Sou um ex-dependente químico, e a droga hoje já

não tem mais poder sobre mim”. Essa é uma realização da comunidade Mundo Novo,

da comunidade Canção Nova. Teremos ali o Pe. Zezinho, a Banda Anjos de Resgate,

o Diácono Nelsinho Corrêa, a Banda Mundo Novo e a Eliana Ribeiro. E também

teremos o Pe. Hamilton, que veio de São Paulo para morar em Belo Horizonte a fim

de cuidar da Canção Nova.

Enfim, será uma festa maravilhosa com a benção do Santíssimo ao final, com

vários sacerdotes e representantes das paróquias de Belo Horizonte, Contagem,
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Betim, Lagoa Santa, Sabará, Santa Luzia, Vespasiano, Pedro Leopoldo. Já temos 40

caravanas confirmadas. Será um grande evento.

Portanto, os dois assuntos que eu trouxe hoje, nessa solicitação pelo art. 70,

casam-se, quando o tema é a defesa da vida e da dignidade da pessoa humana: doar

sangue e salvar vidas, recuperar dependentes químicos e salvar famílias. É isso o

que queremos enquanto estivermos como representantes do nosso povo: doar

nossas vidas. Foi isso que disse no primeiro dia em que aqui me pronunciei, há

quatro anos: doar cada dia de nossa vida para resgatar muitas outras vidas.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, ficam aqui os dois convites: o primeiro,

para participarmos, juntos, da audiência pública do dia 16 de junho e para, antes

disso, no dia 8 próximo, participarmos do 19º ano consecutivo do Cristo é o Show,

grande evento do projeto Drogas Nunca Mais. Obrigado.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 5, às

9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária

também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia

anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 54/2009, EM

25/11/2009

Às 15h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ademir Lucas,

Délio Malheiros, Lafayette de Andrada e Padre João, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Ademir

Lucas, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da

primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a

eleger o Presidente e o Vice-Presidente da Comissão e a designar o relator da

matéria. O Presidente determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente

rubricadas, e convida o Deputado Lafayette de Andrada para escrutinador. Feita a
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apuração dos votos, são eleitos para Presidente o Deputado Ademir Lucas e para

Vice-Presidente o Deputado Délio Malheiros, ambos com quatro votos. A seguir, a

Presidência avoca a si a relatoria da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a

reunião extraordinária a ser marcada oportunamente, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - Délio Malheiros - Lafayette de Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.063/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Vovó Duninha, 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 4.063/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Vovó Duninha, com sede no Município de Belo Horizonte, entidade sem fins lucrativos

que tem como objetivo retirar crianças e adolescentes das ruas e amparar idosos.

Com esse propósito, a instituição incentiva a prática de esportes e cultura como

meio para o amadurecimento dos jovens e busca dar mais dignidade aos idosos por

meio de sua integração e socialização. Assim, contribui para o resgate da cidadania

desses segmentos.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.063/2009
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em turno único.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.313/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Fundação Assistencial Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com

sede no Município de Belo Vale.

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 4.313/2010 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

Assistencial Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com sede no Município de Belo

Vale, entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivo

primordial a manutenção de creche, em caráter filantrópico, para atendimento a

crianças até seis anos.

Ademais, a Fundação promove assistência médica e hospitalar a pessoas carentes,

assim como outras atividades que visem ao bem-estar e ao desenvolvimento da

comunidade.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.313/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.314/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores e

Trabalhadores Rurais da Fazenda Capivara, com sede no Município de Montes

Claros.

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

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 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 4.314/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores e Trabalhadores Rurais da Fazenda Capivara,

com sede no Município de Montes Claros, entidade civil sem fins lucrativos, fundada

em 2004, que tem por finalidade principal promover o desenvolvimento da agricultura

e da pecuária, sempre com o intuito de melhorar a qualidade de vida da comunidade.

Para cumprimento dos seus objetivos programáticos, a Associação fomenta

projetos assistenciais de combate à fome e à pobreza para minorar os efeitos da

natureza e da seca sobre as atividades do homem do campo; de proteção à saúde da

maternidade, da infância, da adolescência e da terceira idade; de serviços

odontológicos; de cultura e esporte. Também desenvolve cursos profissionalizantes,

visando à integração de seus associados no mercado de trabalho; campanhas

educativas e projetos de recuperação ambiental; programas de reabilitação de

pessoas portadoras de deficiência; e parcerias com entidades congêneres nas 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° 4.314/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Elmiro Nascimento, relator .

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.322/2010
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Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública o Hospital e Maternidade São Francisco – Hosmater –, com sede

no Município de Rio Espera.

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 4.322/2010 pretende declarar de utilidade pública o Hospital e

Maternidade São Francisco – Hosmater –, com sede no Município de Rio Espera, que

tem como finalidade prestar assistência médico-hospitalar a quantos procurarem seus

serviços, oferecendo atendimento gratuito aos mais carentes.

Para alcançar seu objetivo, distribui medicamentos e promove atendimentos

humanizados, respeitando a integridade física e psicológica do paciente. A fim de

realizar suas atividades, sobretudo na área de assistência social, e ampliar as suas

ações, a entidade pode organizar-se em diversas unidades de prestação de serviços,

além de aplicar todas as subvenções recebidas em atendimento ao enfermo

necessitado.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.322/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2010.

Fahim Sawan, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.323/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária de Desenvolvimento Social de Prados -
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Aspas -, com sede no Município de Prados.

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 4.323/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Desenvolvimento Social de Prados - Aspas -, com sede no Município

de Prados, que tem como finalidade congregar órgãos e pessoas interessadas em

atender às demandas dos moradores locais, especialmente o segmento mais carente.

Para a consecução de suas metas, a entidade oferece proteção à saúde da família,

da maternidade, da infância e da velhice; combate a fome e a pobreza; busca a

integração de seus associados no mercado de trabalho por meio da realização de

cursos profissionalizantes; dá orientação sobre a preservação do meio ambiente;

desenvolve atividades visando à implementação e ao gerenciamento de

infraestruturas comunitárias nas áreas da saúde, do saneamento básico, da

habitação, da comunicação e da eletrificação; estimula a produção e o

beneficiamento de produtos agropecuários; difunde o princípio da cooperação como

estratégia na busca de solução dos problemas comunitários e como forma de

relacionamento humano e 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 4.323/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.324/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Crescir - Siquem/Cidade de Refúgio - ACS -, com sede
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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 4.324/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Crescir - Siquem/Cidade de Refúgio - ACS -, com sede no Município de Betim, que

tem como finalidade a organização das famílias para a defesa de seus direitos.

Com o objetivo de alcançar seus propósitos, a entidade promove atividades que

visam à integração da comunidade local através de projetos educacionais, esportivos,

culturais e artísticos; desenvolve programas para prevenção do uso indevido de

entorpecentes, além de trabalhar na recuperação e na inclusão social do ex-usuário

de drogas e daquele que ainda estiver em tratamento.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.324/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.325/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Cáritas Arquidiocesana de Montes Claros, com sede

nesse Município.

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
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O Projeto de Lei nº 4.325/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Cáritas Arquidiocesana de Montes Claros, com sede nesse Município, entidade civil

sem fins lucrativos que tem como missão permanente a promoção da solidariedade e

da justiça social.

Para o cumprimento dos seus objetivos programáticos, a instituição procura

desenvolver as seguintes atividades: o atendimento a situações de emergências

naturais e sociais; o estudo da realidade de grupos sociais, da família, da criança, do

adolescente e do jovem em situação de risco; a investigação e a análise das causas

da miséria e da pobreza; a formação para a cidadania; a defesa dos direitos sociais e

básicos; a criação e o incentivo da solidariedade; a participação na construção de um

projeto de sociedade a partir dos excluídos socialmente; e a contribuição para a

conquista da cidadania plena por todas as pessoas.

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° 4.325/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.341/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores Rurais da Fazenda

Matinha, com sede no Município de Lagoa Grande.

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 4.341/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação
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de Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Matinha, com sede no Município de

Lagoa Grande, entidade sem fins lucrativos, que tem como objetivo promover o bem-

estar dos moradores de sua área de abrangência.

Com esse propósito, a Associação desenvolve atividades visando à proteção da

saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice, por meio de apoio ao

aleitamento materno, distribuição de remédios e campanhas preventivas de doenças

transmissíveis ou infectocontagiosas; combate a fome e a pobreza, com a distribuição

de alimentos e agasalhos e o incentivo ao plantio de árvores frutíferas e hortas

comunitárias, com a distribuição de sementes; fomenta cursos profissionalizantes e

sobre alimentação alternativa e primeiros socorros, além de incentivar a criação de

creches e clubes de mães; luta por melhoramentos na infraestrutura da comunidade e

pela reabilitação de pessoas portadoras de deficiência; orienta sobre a proteção do

meio ambiente, a conservação do solo e das nascentes.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.341/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.342/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores Rurais da Fazenda

Malhada da Serra – Aproserra –, 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

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 4.342/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Malhada da Serra –

Aproserra –, 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 na referida lei, pois ficou comprovado que a

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

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

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 27 que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios, não serão

remuneradas; e no art. 31 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a instituição congênere, registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 4.342/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Ademir Lucas -

Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.342/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Malhada

da Serra – Aproserra –, com sede no Município de Lagoa Grande.

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

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

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

do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.342/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Malhada da Serra – Aproserra –, com

sede no Município de Lagoa Grande, entidade comunitária de natureza assistencial.

A referida Associação tem como finalidade cultuar a mais ampla e perfeita

cordialidade entre seus membros e os moradores. Ao ensejo desse processo de

integração, procura organizá-los na busca de ações que possam contribuir para

proporcionar-lhes uma melhor qualidade de vida. Além do mais, presta serviços de

assistência social à comunidade.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.342/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.353/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

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 4.353/2010 pretende declarar de utilidade pública o Grupo da

Terceira Idade Recordar é Viver, com sede no Município de Guarani, entidade sem

fins lucrativos, que tem como finalidade precípua a valorização da terceira idade.

Na consecução de sua meta, a entidade desenvolve atividades de orientação sobre

as reais dificuldades enfrentadas pelas pessoas que passaram dos 60 anos de idade,
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estimula sua participação em atividades educativas, de lazer, culturais e sociais e

incentiva-as a tomar consciência dos seus direitos.

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.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.353/2010,

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

Justiça.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.358/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

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 4.358/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores dos Bairros Lasmar, Vila Sônia e Jardim Juliana, com sede no

Município de Coqueiral, entidade sem fins econômicos, que desempenha importante

trabalho na área social.

A associação tem como objetivo a prestação de serviços que visem ao bem-estar e

à integração dos cidadãos, atuando nas áreas cultural e assistencial, além de

executar programas de melhorias nesses bairros.

Na consecução de seus propósitos, a instituição busca auxiliar a comunidade,
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congregando moradores interessados em melhorar suas condições socioeconômicas

e proporcionando aos associados e seus dependentes atividades culturais e

desportivas. Além disso, prestigia, estimula e colabora com iniciativas que beneficiem

os moradores, reivindica, perante as entidades públicas, melhorias, sobretudo, no

tocante à saúde, à educação, à cultura, ao esporte, e ao lazer, protege a criança, a

família, a gestante e o idoso, combate a fome e a pobreza e estimula a preservação

do meio ambiente.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.358/2010,

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

Justiça.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.375/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos do Conjunto

Habitacional Rubens do Pinho Ângelo - Assami -, 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 4.375/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Amigos do Conjunto Habitacional Rubens do Pinho Ângelo - Assami

-, com sede no Município de Betim. A entidade, sem fins lucrativos, tem por escopo o
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auxílio às pessoas dessa comunidade por meio da prestação de serviços nas áreas

de assistência social, cultura e esporte.

Com esse propósito, a instituição auxilia as famílias menos favorecidas,

promovendo a saúde e a segurança alimentar e nutricional, incentivando o

voluntariado, buscando a proteção da infância, da juventude e da velhice por meio da

criação de creches e casas de amparo, mantendo um centro cultural popular com a

finalidade de estimular movimentos e atividades culturais e comunitárias e apoiando

as atividades comunitárias de melhoria habitacional e de urbanização de favelas.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.375/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.377/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

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 4.377/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Beneficência à Comunidade, com sede no Município de Nova Lima, entidade sem

fins lucrativos que tem como finalidade prestar assistência a crianças, adolescentes e

jovens carentes ou em situação de risco.

Com esse propósito, a instituição acolhe crianças órfãs ou abandonadas; ampara e

acompanha a reabilitação de dependentes químicos; promove ajuda social e



____________________________________________________________________________
142

atendimento nas áreas de educação, saúde, nutrição, esporte, lazer e cultura; realiza

palestras sobre temas de interesse de seus assistidos e de gestantes; e ministra

cursos à comunidade a fim de preparar seus membros para o mercado de trabalho.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.377/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.394/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Contagem - Adic -, com sede no

Município de Contagem.

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 4.394/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Diabéticos de Contagem, que tem como finalidade precípua coordenar e orientar

as pessoas com diabetes, os idosos, as crianças e os adolescentes com deficiência,

oferecendo-lhes proteção, bem como buscando a sua inclusão social.

Para alcançar suas metas, a Associação desenvolve projetos com entidades

representativas de pessoas com deficiência, objetivando oferecer-lhes condições de

reabilitação e habilitação, por meio de fisioterapia, terapia ocupacional,

fonoaudiologia, consultas médicas e odontológicas; procura viabilizar a aquisição de

aparelhos e equipamentos indispensáveis à pessoa portadora de deficiência, bem

como incentiva a prática de esportes, seja no propósito de reabilitação, seja na

participação em competições esportivas.
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Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.394/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.453/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Jardim Vitória, com sede no

Município de Santana do Paraíso.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.453/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Jardim Vitória, com sede no Município de

Santana do Paraíso.

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

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

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

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

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

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

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 10, que, no caso

de sua dissolução, havendo patrimônio remanescente, aplicar-se-á o art. 61 do

Código Civil; e, no parágrafo único do art. 11, que as atividades dos Diretores e

Conselheiros não serão remuneradas.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.453/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Célio Moreira - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.939/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 1.939/2007 “dispõe

sobre implantação de dispositivo que permite a localização de detentos beneficiados

por indulto ou liberdade condicional”.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 15/12/2007, preliminarmente foi o projeto

distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Em

seguida, a Comissão de Segurança Pública, em sua análise de mérito, opinou pela

aprovação do projeto, na forma do Substitutivo nº 2, e pela rejeição do Substitutivo nº

1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Agora vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos

regimentais.

Fundamentação

A proposição em análise pretende tornar obrigatório o monitoramento de detentos

beneficiados por indulto ou liberdade condicional por meio do uso de pulseira ou

tornozeleira eletrônicas. De acordo com a justificação que acompanha o projeto, tal

iniciativa seria capaz de contribuir para diminuir a fuga dos detentos e para reduzir a

violência, tal como vem ocorrendo em outros países onde o sistema já foi implantado.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-constitucional,

promoveu alterações no projeto, por meio da apresentação do Substitutivo nº 1. Em

síntese, suprimiu a disposição que especificava o tipo de tecnologia a ser utilizado

para o monitoramento, bem como a determinação do órgão que deveria ficar

responsável pela implantação das medidas.

O substitutivo apresentado pela Comissão de mérito alargou a abrangência da
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proposição originária e a pormenorizou, sob muitos aspectos, com o objetivo de

também tratar de aspectos práticos de sua aplicação. Optou por introduzir as

modificações pretendidas na lei de execução penal em vigor, em vez de criar nova lei.

Explicitou em que consiste o monitoramento por vigilância eletrônica, detalhou o

processo de sua concessão, os casos em que podem ser aplicados, entre outros.

Entre os aspectos de maior relevância, destacamos que, de acordo com o

Substitutivo nº 2, o monitoramento por vigilância eletrônica aplica-se : a) ao

sentenciado em regime fechado em trabalho externo; b) ao sentenciado em regime

aberto ou semiaberto, quando definido pelo juiz da execução como condição para

progredir ou permanecer no regime; c) ao sentenciado, no cumprimento de pena

restritiva de direitos relativa a prestação de serviços à comunidade ou a entidades

públicas, na interdição temporária de direitos e na limitação de fim de semana; d) ao

sentenciado em liberdade condicional, quando estabelecido como condição para

obtê-la; e) ao preso preventivamente; f) ao preso provisoriamente; g) à pessoa em

prisão em residência particular; h) ao preso autorizado a saída temporária do

estabelecimento prisional.

Quanto ao processo de sua concessão, dispõe o Substitutivo nº 2 que “o

monitoramento por vigilância eletrônica será definido pelo Juiz de Execução,

mediante proposta do Ministério Público, do Conselho Penitenciário, da direção do

estabelecimento penitenciário, ou a requerimento da parte.”.

Finalmente, a medida de monitoramento eletrônico cessará quando se mostrar

“desnecessária, inconveniente ou inoportuna, para os fins a que se destina”, ou

quando o monitorado descumprir os deveres a ele estabelecidos.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, ressaltamos que, se aprovado, o projeto

implicará a geração de despesas para aquisição e manutenção dos equipamentos.

Mas, de outro lado, propiciará uma economia de recursos, tendo em vista que o

Estado não precisará arcar com os onerosos gastos para a manutenção do

sentenciado. Para se ter uma estimativa do quanto isso representa, vale registrar o

depoimento do representante do fabricante do equipamento, quando da realização de

audiência pública requerida pelo Deputado Sargento Rodrigues (PDT), Presidente da

Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. De
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acordo com ele, o equipamento custaria cerca de R$600 mensais por unidade,

incluindo o monitoramento, valor inferior ao custo de manutenção do preso em regime

semiaberto. É que, de acordo com informações repassadas pela Superintendência de

Movimentação Penitenciária do Estado de Minas Gerais, o Estado gasta, em média,

R$500,00 com cada preso em regime aberto vinculado ao “Projeto Curar”. A aferição

do valor total, todavia, deve considerar que o projeto é desenvolvido em parceria com

a prefeitura. Acrescente-se que o equipamento permitirá ainda outras reduções de

custos.

No balanço geral, fica claro que a medida implicará redução de custos para o

Estado. A medida poupará, por exemplo, custos de vigilância por equipes policiais,

em caso de condenado a prisão domiciliar; evitará também dispêndios com escoltas

para acompanhamento de prisioneiros ao fórum e a tratamentos médico-

odontológicos externos. A medida ainda permitirá a liberação de vagas no sistema

penitenciário e contribuirá para diminuir o aprendizado de práticas criminosas. Na

audiência pública já mencionada, o coordenador da Superintendência Geral da

Polícia Civil disse que a Secretaria de Estado de Defesa Social ainda tem 13.626

detentos acautelados sob sua custódia, e que 40% deles são albergados. "Esses são

o calcanhar de Aquiles do sistema carcerário. A tornozeleira seria a solução para

livrá-los do contato com os criminosos fechados.” Por fim, o sistema permitiria, nas

palavras do Ministro Gilmar Mendes, acabar com a “ficção” de controle dos presos no

regime aberto (http://clk.atdmt.com/FRC/go/178117781/direct/01), diminuindo os

riscos de fuga e, consequentemente, evitando a reincidência e aumentando a

sensação de segurança na sociedade. Basta lembrar que o traficante que comandou

a invasão ao Morro dos Macacos, no Rio de Janeiro, que desencadeou o conflito que

provocou a queda de um helicóptero da Polícia Militar seria Fabiano Atanásio, que

fugiu da prisão quando cumpria pena em regime semiaberto

(http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1357085-5601,00.html). Não sem menor

importância são as melhores condições de ressocialização que o modelo proporciona.

Por essas e outras razões é que o Conselho Nacional de Justiça - CNJ -

recomendou o monitoramento eletrônico dos presos dentro de um pacote de medidas

para melhoria da execução criminal, assim como está em tramitação no Congresso
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projeto de lei com o mesmo objetivo. Outros Estados da Federação já adotaram o

sistema, a exemplo de São Paulo (Lei 12.906, de 14 de abril de 2008).

Deve-se ressaltar, por fim, que existe previsão orçamentária específica para

atender a implementação da medida ora proposta. Cite-se, neste sentido, no

programa 020 “Expansão, modernização e humanização do sistema prisional”, a ação

1191 “Criação e implantação de uma metodologia de monitoramento dos condenados

em regime externo”, cuja finalidade é “garantir o efetivo acompanhamento dos

condenados em regime externo, por meio da criação e implantação de uma

metodologia de monitoramento, incluindo a utilização de instrumentos informatizados

por rastreamento”.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.939/2007, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Segurança Pública, e pela

rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Lafayette de Andrada - Antônio Júlio -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

54/2009

Comissão Especial

Relatório

De autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais e tendo como primeiro signatário o Deputado Lafayette de Andrada, a

Proposta de Emenda à Constituição nº 54/2009 altera a Constituição do Estado para

adequação ao disposto na Constituição da República.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 14/11/2009, a proposição foi distribuída a

esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 111, I, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob exame pretende promover uma série de alterações no texto da

Constituição Estadual para adequá-lo às diversas reformas promovidas na
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Constituição da República desde sua promulgação em 1988.

Conforme ressaltado na justificação, o texto original da Constituição da República já

foi sensivelmente modificado por mais de 60 emendas de reforma ou revisão. Essas

emendas alteraram ou inovaram a chamada Magna Carta em matérias especialmente

relevantes para os Estados, como administração pública, previdência social, sistema

tributário e Poder Judiciário.

De acordo com o art. 25 da Carta Federal, o poder constituinte decorrente dos

Estados da Federação, dotado de autonomia, deve respeitar os princípios

constitucionais. A doutrina menciona, a propósito, princípios constitucionais sensíveis,

extensíveis e instituídos, de observância obrigatória pelos Estados. Segundo a

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a referida exigência importa em um

princípio de simetria, que vincula ou restringe o âmbito de atuação do constituinte

estadual.

É digna de aplauso, portanto, a iniciativa parlamentar ora analisada, resultante de

profundo labor da Comissão Extraordinária instituída para celebrar e refletir sobre os

20 anos da Constituição Estadual de 1989.

A própria extensão da proposição revela que a Carta Mineira, embora também

tenha sido reformada em algumas ocasiões, até mesmo para fins de adaptação a

alterações promovidas no âmbito federal, diverge da Constituição da República em

diversas matérias. A correção dessa situação de insegurança jurídica é assim

imprescindível para se evitarem oportunismos de toda sorte, bem como para se

impedir restrições judiciais à prerrogativa de auto-organização estadual.

Efetivamente, o processo em curso consubstancia importante trabalho de

adaptação das reformas do Estado brasileiro estabelecidas no plano federal à

realidade do Estado, confiado aos representantes de seu povo, de acordo com o

princípio do Estado Democrático de Direito.

O exame do texto da proposição revela um esforço de adequação da Constituição

Estadual à redação vigente da Carta Federal, especialmente no que se refere às

alterações promovidas pelas chamadas Reformas Administrativa, Previdenciária, do

Poder Judiciário e Tributária, expressas nas Emendas Constitucionais nºs 19 e 20, de

1998, 30, de 2000, 37, de 2002, 41 e 42, de 2003, e 45, de 2004.
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Evidentemente esse trabalho se dá no âmbito da autonomia do Estado, com

alguma margem para a opção do constituinte derivado estadual. Observa-se, não

obstante, que a proposição se pauta por rigorosa observância do texto vigente da

Constituição da República, evitando-se interpretações polêmicas.

Constatamos, porém, a necessidade de certos ajustes, motivados por preceitos da

técnica legislativa, os quais devem ser considerados breves aperfeiçoamentos

exigidos em função do elevado nível de qualidade e de sistematicidade do texto

original da Constituição Estadual. Apresentamos, nesse sentido, ao final deste

parecer, as Emendas nºs 1 a 20.

As Emendas nºs 1, 9 e 20 visam a suprimir do texto da Constituição Estadual a

expressão “tribunal inferior”, que, sobretudo a partir da Reforma do Judiciário, carece

de sentido, se se considera exclusivamente a estrutura da Justiça Estadual.

A Emenda nº 2 pretende retornar com a referência à duração do mandato do

Governador do Estado constante na redação atual do art. 84 da Constituição

Estadual, não reproduzida na nova redação que lhe dá o art. 19 da proposição sob

exame.

A Emenda nº 3 suprime o art. 20 da proposição, que, embora meritório, não se

conforma à justificação global do trabalho, por não consubstanciar adequação do

texto da Constituição Estadual a reforma promovida na Constituição da República.

As Emendas nºs 4, 10, 11 e 14 atendem a uma exigência de adequada localização

das normas no texto da Constituição Estadual, considerando seu próprio sistema e o

parâmetro da Constituição da República. Ressalte-se que não pretendemos alterar-

lhes o conteúdo, senão precisar seu sentido em função do disposto na Carta Federal.

As Emendas nºs 5, 6, 12 e 18 visam a aperfeiçoar a redação das disposições

indicadas, com vistas à coerência interna do texto da Constituição Estadual.

As Emendas nºs 8, 9 e 15 alteram disposições que, destoantes do texto

constitucional federal, poderiam, segundo uma avaliação técnico-legislativa, ensejar

dúvidas de interpretação.

Finalmente, as Emendas nºs 7, 13, 16, 17, 19 e 20 pretendem modestamente

complementar o trabalho contido na proposição, acrescentando ou modificando

disposições do texto da Constituição Estadual em função de alterações promovidas
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nas correspondentes normas da Constituição da República.

Destaca-se, entre essas alterações, a Emenda Constitucional nº 62, de 9/12/2009,

posterior à apresentação da proposição analisada, que modificou sensivelmente o

regime de pagamento de precatórios judiciários, aplicável a todos os entes da

Federação. Por uma questão de cautela, esquivamo-nos, todavia, de adicionar as

normas decorrentes dessa reforma que, impugnadas perante o Supremo Tribunal

Federal, encontram-se sob o risco de revisão judicial.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição

nº 54/2009 com as Emendas nºs 1 a 20, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

No art. 16 da proposição, dê-se à alínea “a” do inciso IV do art. 66 da Constituição

do Estado a redação a seguir e acrescente-se a seguinte nova redação para o inciso

II do mesmo artigo:

“Art. 16 – (...)

“Art. 66 – (...)

II – do Tribunal de Contas, por seu Presidente, a criação e a extinção de cargo e

função públicos e a fixação do subsídio de seus membros e da remuneração dos

servidores da sua Secretaria, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes

Orçamentárias;

(...)

IV – (...)

a) a criação e a organização de juízo inferior e de vara judiciária, a criação e a

extinção de cargo e função pública e a remuneração dos seus serviços auxiliares e

dos juízos que lhe forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus

membros e dos juízes, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes

Orçamentárias e o disposto nos arts. 24 e 32 desta Constituição;”.”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se ao “caput” do art. 84 da Constituição do Estado, a que se refere o

art. 19 da proposição, a expressão “para mandato de quatro anos” após a expressão

“Vice-Governador do Estado”.
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EMENDA Nº 3

Suprima-se o art. 20 da proposição.

EMENDA Nº 4

Dê-se ao art. 21 da proposição a seguinte redação:

“Art. 21 – Fica o art. 97 da Constituição do Estado acrescido do seguinte § 2º,

passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 97 – (...)

§ 2º – As custas e os emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio

dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça.”.”.

EMENDA Nº 5

Dê-se à alínea “f” do inciso II e ao inciso X do art. 98 da Constituição do Estado, a

que se refere o art. 22 da proposição, a seguinte redação:

“Art. 22 – (...)

“Art. 98 – (...)

II – (...)

f) não será promovido ou removido a pedido o Juiz que retiver, injustificadamente,

autos em seu poder além do prazo legal, ou que mantiver processo paralisado,

pendente de despacho, decisão ou sentença de sua competência, enquanto perdurar

a paralisação;

(...)

X – as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e tomadas em

sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta do

Tribunal ou do órgão especial, assegurada ampla defesa;”.”.

EMENDA Nº 6

Substituam-se, no inciso III do art. 100 e no inciso III do art. 126 da Constituição do

Estado, a que se referem os arts. 23 e 34 da proposição, as expressões “na forma da

Constituição da República” e “observado, quanto à remuneração, o disposto na

Constituição da República” por “ressalvado o disposto no “caput” e nos §§ 1° e 7° do

art. 24 desta Constituição e nos arts. 150, II, 153, III, e 153, § 2°, I, da Constituição da

República”.

EMENDA Nº 7
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Dê-se ao “caput” do art. 23 da proposição a seguinte redação e acrescente-se ao

mesmo artigo nova redação para o § 4o do art. 100 da Constituição do Estado:

“Art. 23 – Os incisos I, II e III do “caput”, o “caput” do § 2º e o § 4º do art. 100 da

Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte redação:

(...)

“Art. 100 – (...)

§ 4º – Em caso de extinção da comarca ou mudança de sede do juízo, será

facultado ao magistrado remover-se para outra comarca de igual entrância ou obter

disponibilidade com subsídio integral até seu aproveitamento na magistratura.”.”.

EMENDA Nº 8

Dê-se ao “caput” do art. 101 da Constituição do Estado, a que se refere o art. 24 da

proposição, a seguinte redação:

“Art. 24 – (...)

“Art. 101 – O subsídio do magistrado será fixado em lei, com diferença de uma

categoria da carreira para a subsequente não superior a dez por cento nem inferior a

cinco por cento, e não poderá exceder a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos

por cento do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal.”.”.

EMENDA Nº 9

Dê-se ao art. 26 da proposição a seguinte redação:

“Art. 26 – Os incisos I e II do art. 104 da Constituição do Estado passam a vigorar

com a seguinte redação, ficando revogado o inciso III do mesmo artigo:

“Art. 104 – (...)

I – a alteração do número de seus membros;

II – a criação e a extinção de cargo e a remuneração dos seus serviços auxiliares e

dos juízos que lhe forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus

membros e dos juízes;”.”.

EMENDA Nº 10

Suprimam-se os §§ 3º e 4º acrescentados ao art. 105 da Constituição do Estado

pelo art. 27 da proposição, acrescente-se onde convier o seguinte artigo e exclua-se,

no art. 44 da proposição, a referência à revogação do art. 114:

“Art. ... – O “caput” do art. 114 da Constituição do Estado passa a vigorar com a
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seguinte redação:

“Art. 114 – O Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com

competência exclusiva para questões agrárias, para dirimir conflitos fundiários.”.”.

EMENDA Nº 11

Suprima-se o § 5º acrescentado ao art. 122 da Constituição do Estado pelo art. 32

da proposição, acrescente-se ao art. 33 da proposição a seguinte nova redação para

a alínea “d” do inciso I do art. 125 da Constituição do Estado e exclua-se do art. 44 da

proposição a referência a esse dispositivo:

“Art. 33 – (...)

“Art. 125 - (...)

I – (...)

d) a aposentadoria dos membros do Ministério Público e a pensão de seus

dependentes, nos termos do art. 36 desta Constituição;”.”.

EMENDA Nº 12

Acrescente-se ao art. 32 da proposição a seguinte nova redação para o § 1º do art.

122 da Constituição do Estado:

“Art. 32 – (...)

“Art. 122 – (...)

§ 1º – Os atos de que tratam os incisos I, II, III e VI são da competência do

Procurador-Geral de Justiça.”.”.

EMENDA Nº 13

Acrescente-se ao art. 33 da proposição a seguinte nova redação para a alínea “c”

do inciso I do art. 125 da Constituição do Estado:

“Art. 33 – (...)

“Art. 125 – (...)

I – (...)

c) subsídio fixado em lei, com diferença de uma categoria da carreira para a

subsequente não superior a dez por cento nem inferior a cinco por cento, não

podendo exceder o valor atribuído ao Procurador-Geral de Justiça, que não poderá

ser superior ao que perceber o Desembargador do Tribunal de Justiça;”.”.

EMENDA Nº 14
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Suprima-se, do art. 35 da proposição, o § 2º acrescentado ao art. 127 da

Constituição do Estado, renumerando-se o § 3º como § 2º, e inclua-se no art. 33 da

proposição o acréscimo, ao art. 125 da Constituição do Estado, do seguinte parágrafo

único:

“Art. 33 – (...)

“Art. 125 – (...)

Parágrafo único – A distribuição de processos no Ministério Público será

imediata.”.”.

EMENDA Nº 15

Acrescente-se ao final do “caput” do art. 131 da Constituição do Estado, a que se

refere o art. 36 da proposição, o enunciado “devendo os servidores integrantes das

carreiras a que se referem as Subseções II e III da Seção IV serem remunerados na

forma do § 7º do art. 24”.

EMENDA Nº 16

Acrescente-se ao art. 38 da proposição a seguinte nova redação para a alínea “a”

do inciso VIII do art. 146 da Constituição do Estado:

“Art. 38 – (...)

“Art. 146 – (...)

VIII – (...)

a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física

ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a

sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto

ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da

mercadoria, bem ou serviço;”.”.

EMENDA Nº 17

Dê-se ao art. 40 da proposição a seguinte redação:

“Art. 40 – O art. 163 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 163 – Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Estadual ou

Municipal, em virtude de sentença judicial, far-se-ão exclusivamente na ordem

cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos,
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proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos

créditos adicionais abertos para este fim.

§ 1º – É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, da

verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas

em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho,

fazendo-se o pagamento, em valores atualizados monetariamente, até o final do

exercício seguinte.

§ 2º – As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados

diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a

decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do

credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência

ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o

sequestro da quantia respectiva.

§ 3º – O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo,

retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatório incorrerá em crime de

responsabilidade.

§ 4º – Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de

salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios

previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em

responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão

pagos com preferência sobre todos os demais débitos.

§ 5º – O disposto no “caput” deste artigo, relativamente à expedição de precatórios,

não se aplica ao pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor

devidas pelas Fazendas Públicas Estadual ou Municipal em virtude de sentença

judicial transitada em julgado.

§ 6º – O Estado e os Municípios poderão fixar, por leis próprias, valores distintos

para os débitos das entidades de direito público a serem considerados de pequeno

valor para fins do disposto no § 5º, segundo a capacidade econômica de cada

entidade, valores esses que não poderão ser inferiores ao do maior benefício pago

pelo regime geral de previdência social.

§ 7º – É proibida a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor
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pago, bem como o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução,

vedado o pagamento em parte na forma estabelecida no § 5º deste artigo e em parte

mediante expedição de precatório.”.”.

EMENDA Nº 18

Dê-se ao art. 42 da proposição a seguinte redação:

“Art. 42 – O § 2º do art. 232 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 232 – (...)

§ 2º – A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade de

economia mista, bem como de suas subsidiárias, que explorem atividade econômica

de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo

sobre:

I – a sua função social e as formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade;

II – a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto

aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;

III – a licitação e a contratação de obras, serviços, compras e alienações,

observados os princípios da administração pública;

IV – a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com

a participação de acionistas minoritários;

V – os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos

administradores.”.”.

EMENDA Nº 19

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... – O inciso II do § 3º do art. 77, o § 3º do art. 110 e o inciso I do art. 122 da

Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 77 – (...)

§ 3º – (...)

II – submeter à Assembleia Legislativa projeto de lei relativo a criação e extinção de

cargo e a fixação do subsídio de seus membros e da remuneração dos servidores de

sua Secretaria, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes

Orçamentárias;
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(...)

Art. 110 – (...)

§ 3º – O subsídio do Juiz do Tribunal de Justiça Militar e o do Juiz Auditor serão

fixados em lei, observado o disposto no art. 101 desta Constituição.

(...)

Art. 122 – (...)

I – propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços

auxiliares e a fixação do subsídio de seus membros e da remuneração de seus

servidores;”.”.

EMENDA Nº 20

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... – O “caput” do art. 156 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 156 – As propostas orçamentárias dos Poderes Legislativo e Judiciário serão

elaboradas, respectivamente, pela Assembleia Legislativa e pelo Tribunal de Justiça,

observados os limites estipulados conjuntamente e incluídos na Lei de Diretrizes

Orçamentárias.”.”.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Ademir Lucas, Presidente e relator - Délio Malheiros - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.136/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 457/2010, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem como finalidade autorizar o Poder

Executivo a alienar o imóvel 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
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O Projeto de Lei no 4.136/2010 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a

alienar o imóvel constituído por um terreno rural com área de 2.400m², e respectiva

benfeitoria, situado no local denominado Vargem Alegre, no Município de Jequeri,

registrado sob o nº R-7/296, à fls. 579 do Livro nº 2, no Cartório do Ofício de Registro

de Imóveis da Comarca de Jequeri.

Determina, ainda, no art. 2º, que a alienação será precedida de avaliação, a cargo

de comissão designada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –

Seplag – e de licitação, atendidas as disposições do art. 17 da Lei Federal nº 8.666,

de 21/1/1993.

Inicialmente, é importante esclarecer que os bens públicos estão sujeitos ao regime

jurídico especial e, em decorrência disso, são prestigiados pelas cláusula de

inalienabilidade, o que impede sua transferência a terceiros. Essa proteção tem por

objetivo obstar a dilapidação patrimonial que pode ser levada a efeito por maus

administradores públicos e salvaguardar a continuidade dos serviços prestados pelo

Estado.

Contudo, a administração pública pode realizar certas operações envolvendo bens

de seu patrimônio sem ferir essa cláusula, desde que obedeça aos requisitos

presentes no ordenamento jurídico.

A alienação dos bens públicos é inferida dos arts. 100 e 101 do Código Civil e

expressamente admitida pela Lei Federal nº 8.666, de 1993, que estabelece normas

gerais de licitação e contratos. É termo genérico que designa qualquer ato que tenha

o efeito de transferir o domínio de certa coisa de uma pessoa para outra, 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 do imóvel a que se refere, 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

norteada por princípios de direito público. As regras básicas atinentes à venda de
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bens imóveis pelo Estado constam, como já destacado, na Lei Federal nº 8.666, de

1993, cujos comandos são de observância obrigatória para todas as entidades da

Federação.

O art. 17 da mencionada norma 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 o imóvel,

embora integre o domínio público, não tem uma destinação pública determinada, uma

vez que a Escola Estadual Fazenda da Cachoeira, que ali funcionava, está

desativada e a Secretaria de Estado de Educação atesta não haver necessidade de

sua utilização para o atendimento da demanda escolar da região. Está, portanto,

desafetado de função pública, podendo ser objeto de alienação.

No que toca ao interesse público que deve nortear a transferência de bem público,

o projeto não indica a finalidade da alienação a ser autorizada. Assim, é necessário

inserir no texto que, segundo informações da Seplag, os recursos serão creditados no

Tesouro do Estado e classificados como Receita de Capital. Cabe ainda esclarecer

que sua aplicação obedecerá ao art. 44 da Lei Complementar Federal no 101, de

2000, que veda a aplicação da Receita de Capital derivada da alienação de bens e

direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente,

salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos

servidores públicos.

Com relação à avaliação prévia, outra exigência impostergável da alienação de bem

público, foi encaminhado a esta Casa o Parecer Técnico nº 19/2010, que objetiva

determinar o justo valor venal de mercado para o imóvel, considerando-se a realidade

do mercado imobiliário local. De acordo com esse documento, após análise da

realidade mercadológica da região e exame simplificado dos fatores de comparação

influenciáveis, como localização, área e potencial de aproveitamento, o imóvel foi
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avaliado em R$3.500,00.

Com respeito à autorização legislativa, que deve preceder a alienação, a Lei no

8.666, de 1993, não a menciona, mas é certo que a lei autorizadora deve identificar

claramente o objeto da alienação, com o que está de acordo a proposição em

comento.

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 de qualquer modalidade de licitação 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 licitação seja feita mediante concorrência. Por essa razão, entendemos que é

necessário explicitar que esse será o procedimento licitatório, pois as hipóteses de

dispensa, constantes das alíneas do inciso I do art. 17 da mencionada lei, não

abrangem a situação apreciada. Essa indicação deve ser feita no art. 2º do projeto,

que estabelece que a alienação será precedida de avaliação e licitação, a cargo de

comissão a ser designada pela Seplag.

Dessa forma, com o objetivo de promover as alterações pontuais destacadas, bem

como adequar a proposição à técnica legislativa, apresentamos o Substitutivo no 1.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.136/2010 na forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a alienar, por meio de venda, o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, por meio de venda, o imóvel

constituído por um terreno rural com área de 2.400m² (dois mil e quatrocentos metros

quadrados), e respectiva benfeitoria, situado no local denominado Vargem Alegre, no

Município de Jequeri, registrado sob o nº 296, à fls. 579 do Livro nº 2, no Cartório do

Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Jequeri.

Parágrafo único – Os recursos provenientes da alienação prevista no “caput” serão

creditados na conta Alienação de Bens e classificados como Receita de Capital, com

observância do disposto no art. 44 da Lei Complementar Federal no 101, de 4 de
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maio de 2000.

Art. 2º – A venda de que trata esta lei será precedida de avaliação e licitação, na

modalidade de concorrência, a cargo de comissão a ser designada pela Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão – Seplag.

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

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Célio Moreira - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.136/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em exame tem por finalidade

autorizar o Poder Executivo a alienar o imóvel que especifica.

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

considerada jurídica, constitucional e legal na forma do Substitutivo no 1, que

apresentou. Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de

sua competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei no 4.136/2010 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a

alienar o imóvel constituído por um terreno rural com área de 2.400m², e respectiva

benfeitoria, situado no local denominado Vargem Alegre, no Município de Jequeri.

Em sua justificativa, o Poder Executivo esclarece que, segundo informações

prestadas pela Secretaria de Estado de Educação, o imóvel está ocioso, o que enseja

a alienação.

Na análise desse pressuposto, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que

o imóvel, embora integre o domínio estatal, não possui uma destinação pública

determinada, uma vez que a Escola Estadual Fazenda da Cachoeira, que ali

funcionava, está desativada, e a Secretaria de Estado de Educação atesta não haver

necessidade de sua utilização para o atendimento da demanda escolar da região.

Está o imóvel, portanto, desafetado de função pública, podendo ser objeto de

alienação. A transferência de domínio, nesse caso, atende, pois, ao interesse público,
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norte de todo negócio jurídico envolvendo bens públicos.

Ainda em defesa do interesse coletivo, o projeto prevê que a alienação será

precedida de avaliação e licitação, a cargo de comissão a ser designada pela

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

Cabe destacar que integra o processo o Parecer Técnico nº 19/2010, que objetiva

determinar o justo valor venal para o imóvel, considerando-se o mercado imobiliário

local. De acordo com esse documento, após análise da realidade mercadológica da

região e exame simplificado dos fatores de comparação influenciáveis, como

localização, área e potencial de aproveitamento, o imóvel foi avaliado em R$3.500,00.

A exigência de licitação assegura a seleção da proposta mais vantajosa para a

administração pública e a observância do princípio da isonomia, o que vai ao

encontro do interesse público, que deve nortear a alienação de patrimônio estatal.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro

para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,

dos Municípios e do Distrito Federal exige prévia autorização legislativa para a

movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente (§ 2º do art. 105),

assim como para a 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 a 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

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.
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Assim a matéria em exame 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 4.136/2010, no 1º

turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho

Patrus Filho - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.194/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar nova redação ao art. 2º da Lei nº 18.490, de 3/11/2009, que concede prazo ao

donatário do imóvel de que trata a Lei nº 14.065, de 22/11/2001, que autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Monte o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/2/2010 e distribuída às

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

Vem agora o projeto a esta Comissão, à qual compete examiná-lo preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102,

inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno.

Em 2/3/2010, o projeto foi baixado em diligência à Secretária de Estado de

Planejamento e Gestão, a fim de que se manifestasse sobre a alteração pretendida.

Atendida a solicitação, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

A Lei nº 14.065, de 2001, autorizou o Poder Executivo a doar ao Município de Santo

Antônio do Monte o imóvel constituído de um terreno com área de 9.856m², situado

nesse Município, para que ali fossem construídas quadras esportivas, creches, salão

comunitário e área de lazer para a comunidade, bem como a edificação, para doação

ao Estado, prédio apropriado à instalação de unidade da Secretaria de Estado de
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Fazenda – SEF. Em seu art. 2º, previu a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado

se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação,

não fosse cumprida a destinação prevista.

Posteriormente, a Lei nº 18.490, de 2009, concedeu ao Município de Santo Antônio

do Monte mais três anos, contados de sua publicação, para a conclusão do salão

comunitário e do prédio, a ser doado ao Estado, para o funcionamento de unidade da

SEF, além de autorizar o donatário a doar uma área de 1.000m² ao Instituto Nacional

do Seguro Social – INSS – para a instalação de agência desse Instituto.

Em seu art. 2º, a Lei nº 18.490 determina que o imóvel reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o novo prazo estabelecido, não tiverem sido cumpridas as

finalidades previstas – edificação das obras e doação de 1.000m² ao INSS –; e, em

seu art. 3º revoga o art. 2º da Lei nº 14.065 – a antiga cláusula de reversão.

Em decorrência disso, a área destinada ao INSS permaneceu vinculada ao imóvel

doado ao Município de Santo Antônio do Monte, podendo, no caso de não terem sido

construídos o salão comunitário e o prédio a ser ocupado pela SEF no prazo

determinado, reverter ao patrimônio do Estado.

O projeto de lei em análise dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 18.490, a fim de

estabelecer que o imóvel de que trata a Lei nº 14.065, de 2001, com exceção da área

de 1.000m² doada ao Instituto Nacional de Seguro Social, reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de três anos de sua publicação, previsto no “caput” de seu

art. 1º, não lhe tiverem sido dada a destinação prevista.

Pretende assim, desembaraçar a área a ser doada ao INSS da destinação prevista

para o imóvel do qual foi desmembrada, possibilitando sua regularização para

construção da agência local do Instituto.

Chamada a se manifestar sobre a matéria, a Secretária de Estado de Planejamento

e Gestão, por intermédio da Nota Técnica nº 441/2010, mostrou-se favorável à nova

redação proposta pelo Projeto de Lei nº 4.194/2010, desde que seja acrescentado

parágrafo único ao art. 2º da Lei nº 18.490, estabelecendo que a área de 1.000m²

reverta ao patrimônio do Estado se, no prazo de três anos da publicação da nova lei,

não for ali instalada agência do INSS. Essa sugestão motiva a apresentação da

Emenda nº 1, redigida ao final deste parecer.
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Saliente-se, por fim, que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância

obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública deve

preponderar o que é conveniente para a coletividade. Desse modo, nas proposições

em que esta Casa autoriza a alienação de bens estaduais, assim como em suas

alterações, observam-se o art. 18 da Constituição do Estado e o art. 17 da Lei

Federal nº 8.666, de 1993, que determinam, dentre outras, a necessidade da

existência de interesse público, previsto tanto nas cláusulas de destinação como nas

de reversão.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.194/2010 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao art. 2º da Lei nº 18.490, de 3 de novembro de 2009, alterado pelo

art. 1º, o seguinte parágrafo único:

“Art. 1º – (...)

‘Art. 2º – (...)

Parágrafo único – A área de 1.000m² (um mil metros quadrados), excluída no

“caput” deste artigo, reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de três anos

contados da publicação desta lei, não for instalada a agência do INSS no Município

de Santo Antônio do Monte’.”.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.194/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar nova redação ao art. 2º da Lei nº 18.490, de 3/11/2009, que concede prazo ao

donatário do imóvel de que trata a Lei nº 14.065, de 22/11/2001, que autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Monte o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a
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Emenda nº 1, que apresentou.

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado a fim de ser apreciada quanto aos

aspectos financeiros e orçamentários, conforme preceitua o art. 188, combinado com

o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Lei nº 14.065, de 2001, autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo

Antônio do Monte o imóvel constituído de um terreno com área de 9.856m², situado

nesse Município, para que ali sejam construídas quadras esportivas, creches, salão

comunitário e área de lazer para a comunidade, bem como seja edificado, para

doação ao Estado, de prédio apropriado à instalação de unidade da Secretaria de

Estado da Fazenda – SEF. Em seu art. 2º, prevê a reversão do imóvel ao patrimônio

do Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não tenha sido cumprida a destinação prevista.

Posteriormente, a Lei nº 18.490, de 2009, concedeu ao Município de Santo Antônio

do Monte mais três anos, contados de sua publicação, para a conclusão do salão

comunitário e do prédio, a ser doado ao Estado, para o funcionamento de unidade da

SEF, além de autorizar o donatário a doar uma área de 1.000m² ao Instituto Nacional

do Seguro Social – INSS – para a instalação de agência desse Instituto.

Em seu art. 2º, a Lei nº 18.490 determina que o imóvel reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o novo prazo estabelecido, não tiverem sido cumpridas as

finalidades previstas – edificação das obras e doação de 1.000m² ao INSS –; e, em

seu art. 3º, revoga o art. 2º da Lei nº 14.065 – a antiga cláusula de reversão.

Em decorrência disso, a área destinada ao INSS permaneceu vinculada ao imóvel

doado ao Município de Santo Antônio do Monte, podendo, no caso de não terem sido

construídos o salão comunitário e o prédio a ser ocupado pela SEF, no prazo

determinado, reverter ao patrimônio do Estado.

O projeto de lei em análise dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 18.490, a fim de

estabelecer que o imóvel de que trata a Lei nº 14.065, de 2001, com exceção da área

de 1.000m², doada ao INSS, reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de

três anos de sua publicação, previsto no “caput” de seu art. 1º, não lhe tiver sido dada

a destinação prevista. Pretende assim, desembaraçar a área a ser doada ao INSS da
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destinação acertada para o imóvel do qual foi desmembrada, possibilitando sua

regularização para a construção da agência local do Instituto.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº 1, que acrescenta parágrafo único ao art. 2º da Lei nº 18.490,

estabelecendo que a área de 1.000m² reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo

de três anos da publicação da nova lei, não for ali instalada a agência do INSS.

Importante lembrar que a autorização legislativa para a alienação de bem público é

exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito

financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma

estabelece que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do

Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos e à técnica legislativa, além de não

acarretar despesas para o erário e não implicar repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.194/2010, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrus Filho, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.389/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei nº 4.389/2010 dispõe sobre a

revisão anual dos vencimentos e dos proventos dos servidores do Poder Judiciário do

Estado de Minas Gerais.

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

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cumpre a esta Comissão pronunciar-se quanto ao mérito da matéria, conforme o

disposto no art. 102, I, “b”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto em exame fixa em 1º de maio a data-base para revisão dos vencimentos

e dos proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, nos

termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Tal dispositivo possui a seguinte

redação:

“Art. 37 – (...)

X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art.

39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa

privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e

sem distinção de índices;”.

Trata-se, pois, de conferir operatividade prática ao mencionado dispositivo

constitucional, editando norma legal com vistas a fixar a data da revisão anual dos

vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado, de modo a

assegurar a recomposição de seus estipêndios, sujeitos às perdas inflacionárias.

Com isso, confere-se efetividade ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, o

qual há de traduzir a irredutibilidade real, e não meramente a nominal.

Com efeito, a revisão anual destina-se tão-somente a assegurar o poder aquisitivo

dos estipêndios dos servidores, não constituindo aumento efetivo, razão pela qual

não há como opor-se, no mérito, à sua aprovação.

Ao final deste parecer, formulamos a Emenda nº 1, com o propósito de incluir no

projeto um dispositivo que já preveja qual o índice de recomposição salarial referente

ao exercício de 2010.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.389/2010 com a

Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao art. 1º o seguinte parágrafo único:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - Para o exercício de 2010, a revisão anual de que trata o “caput”

deste artigo será aplicada no percentual de 10,14%, retroativa a 1º de janeiro de

2010.”
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Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Padre João - Neider

Moreira - Ivair Nogueira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 919/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 919/2007, de autoria do Deputad o Sebastião Costa, que declara

de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Conselheiro Lafaiete – Assodilafa

–, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete, 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° 919/2007

Declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Conselheiro Lafaiete

– Assodilafa –, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Conselheiro Lafaiete – Assodilafa –, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

Art. 2° – 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° 2.870 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.870/2008, de autoria do Deput ado Carlos Pimenta, que dá a

denominação de Escola Estadual Narcisa das Chagas Pacheco, de ensino

fundamental, à Escola Estadual de Sambaíba, localizada no Distrito de Brejo do

Amparo, no Município de Januária, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.870/2008

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Januária.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Narciza d as Chagas Santos Pacheco a

Escola Estadual de Sambaíba, de ensino fundamental, localizada no Distrito de Brejo

do Amparo, no Município de Januária.

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

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.377 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.377/2009, de autoria do Deput ado Dimas Fabiano, que

declara de utilidade pública o Moto Clube Terroristas do Asfalto, com sede no

Município de Campo Belo, 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° 3.377/2009

Declara de utilidade pública a entidade Moto Clube Campo Belo, 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 Moto Clube Campo Belo,

com sede no Município de Campo Belo.

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

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.645 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.645/2009, de autoria do Deput ado Vanderlei Miranda, que

declara de utilidade pública o Centro de Educação e Saúde – CES –, 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° 3.645/2009

Declara de utilidade pública a entidade Centro de Educação e Saúde – CES –, com

sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Centro de Educação e

Saúde – CES –, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.039 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.039/2009, de autoria do Deput ado Tenente Lúcio, que

declara de utilidade pública a Associação de Reumáticos de Uberlândia e Região –

Arur –, 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° 4.039/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Reumáticos de Uberlândia e Região
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– Arur –, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Uberlândia e Região – Arur –, com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2° – 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° 4.042 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.042/2009, de autoria da Deput ada Maria Tereza Lara, que

declara de utilidade pública o Betim Futebol Clube, situado no Município de Betim, foi

aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.042/2009

Declara de utilidade pública o Betim Futebol Clube, com sede no Município de

Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Bet im Futebol Clube, com sede no

Município de Betim.

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

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.069 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.069/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que dá a

denominação de Escola Estadual Maria Zeli Diniz Fonseca à Escola Estadual

localizada no Município de Nova Serrana, 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° 4.069/2009

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Nova Serrana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Maria Zel i Diniz Fonseca a escola

estadual localizada na Av. Coronel Pacífico Pinto, no Município de Nova Serrana.

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

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.088 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.088/2009, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública a Associação Mineira de Apoio a Portadores de Esclerose Múltipla

– Amapem –, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único,

na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.088/2009

Declara de utilidade pública a Associação Mineira de Apoio a Portadores de

Esclerose Múltipla – Amapem –, 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 Mineira de Apoio a

Portadores de Esclerose Múltipla – Amapem –, com sede no Município de Belo
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Horizonte.

Art. 2° – 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° 4.195 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.195/2010, de autoria do Deput ado Tiago Ulisses, que

declara de utilidade pública o Centro de Recuperação Álcool e Drogas Desafio Vida

Nova, com sede no Município de São Lourenço, foi aprovado em turno único, na

forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.195/2010

Declara de utilidade pública a entidade Centro de Recuperação Álcool e Drogas

Desafio Vida Nova, com sede no Município de São Lourenço.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Centro de Recuperação

Álcool e Drogas Desafio Vida Nova, com sede no Município de São Lourenço.

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

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.203 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.203/2010, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação Homossexual de Ajuda Mútua - Shama

-, 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,
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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° 4.203/2010

Declara de utilidade pública a Associação Homossexual de Ajuda Mútua - Shama -,

com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Homossexual de Ajuda

Mútua – Shama –, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 7 DE MAIO DE 2010

ATAS

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 5/5/2010

Presidência do Deputado José Henrique

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

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

de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.547 a 4.551/2010 - Requerimentos nºs 5.977 a

5.988/2010 - Comunicações: Comunicação do do Deputado Tiago Ulisses - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Antônio Carlos Arantes e Paulo Guedes - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Questão de ordem - Inexistência de

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

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento

Rodrigues - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alencar da

Silveira Jr. - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen

Santiago - Braulio Braz - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró

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

Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Eros Biondini -

Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Lafayette de

Andrada - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo

Guedes - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -

Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h13min, a lista de

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Tenente Lúcio, 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:

OFÍCIOS

Do Sr. Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.601/2010 , do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Gilmar Mendes, Presidente do Supremo Tribunal Federal, informando a

declaração de inconstitucionalidade da expressão e do termo que menciona,

integrantes de normas pertencentes ao ordenamento jurídico do Estado.

Do Sr. Julio Cesar de Araujo Nogueira, Secretário Executivo (substituto) do

Ministério da Integração Nacional (2), informando a liberação dos recursos financeiros

que menciona em favor 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.)

Do Sr. Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de Saúde, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.681/2010 , da Comissão de Turismo.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 4.194/2010. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº

4.194/2010.)

Do Sr. Antonio Geraldo, Presidente da Câmara Municipal de Sobrália,

encaminhando cópia da moção de apoio dessa Câmara à greve dos trabalhadores da

rede estadual de ensino. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Renan Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Teófilo Otôni,
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agradecendo convite para comparecer ao estande da Assembleia no XXVII

Congresso Mineiro de Municípios, informando a impossibilidade de comparecimento e

solicitando a esta Casa que envie à referida Câmara o material disponibilizado nesse

estande.

Do Sr. Ronaldes Gonçalves Marques, Presidente da Câmara Municipal de Nova

Lima, manifestando o apoio dessa Câmara às reivindicações dos professores da rede

estadual de ensino e pedindo providências para que esta Casa envide esforços com

vistas a que esses servidores obtenham melhor remuneração. (- À Comissão de

Educação.)

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil, agradecendo

manifestação de aplauso formulada por esta Casa em atenção ao Requerimento nº

5.508/2010, do Deputado João Leite.

Do Sr. Mauro Sérgio Nery Brito, Presidente da Cohab-MG, agradecendo voto de

congratulações por sua posse no referido cargo, o qual foi formulado por esta Casa

em atenção a requerimento do Deputado Dimas Fabiano.

Do Sr. Rômulo Martins de Freitas, Superintendente Regional da CEF, informando a

celebração de contratos entre essa instituição e a Copasa-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. Geraldo Flávio Vasques, Procurador-Geral de Justiça Adjunto Jurídico,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.559/2009, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Manoel Eugênio Guimarães de Oliveira, Secretário de Políticas Públicas de

Emprego (substituto) do Ministério do Trabalho e Emprego, informando a celebração

de acordo entre essa Pasta e o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de

Minas Gerais - Idene - para implantação do Programa Nacional de Inclusão de

Jovens - ProJovem -; e a liberação de parte dos correspondentes recursos

financeiros. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

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

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

notas técnicas relativas aos Projetos de Lei nºs 3.783 a 3.787 e 4.080/2009 e
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4.194/2010, em atenção a pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se os ofícios e

as notas técnicas aos respectivos projetos de lei.)

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

informações relativas ao Requerimento n° 5.623/2010 , do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Friedmann Anderson Wendpap, Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de

Justiça, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.097/2009, da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Humberto Miranda Cardoso, Diretor de Gestão Interna do Ministério da

Cultura, informando a liberação de recursos financeiros para a Associação Imagem

Comunitária - Grupo de Pesquisa e Experimentação de Mídias de Acesso Público. (-

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, Coordenador-Geral da Secretaria Nacional de

Segurança Alimentar e Nutricional, do Ministério do Desenvolvimento Social e

Combate à Fome, informando a liberação de recursos financeiros para o Estado. (- À

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

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

Da Sra. Luzia Guedes da Silva Mendes, Coordenadora-Geral de Finanças,

Convênios e Contabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário, encaminhando

cópia de termo aditivo a convênio firmado entre esse órgão e o Instituto de Terras do

Estado de Minas Gerais - Iter-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.)

Dos Srs. Antônio Gonçalves Maciel, Presidente da Associação dos Docentes da

Unimontes - Adunimontes -; Daniel Ferreira Coelho, Presidente do Diretório Central

dos Estudantes - DCE - da Unimontes, e Milton Ricardo Silveira Brandão, Diretor do

Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais - Sind-Saúde -,

encaminhando pauta de reivindicações dos funcionários técnico-administrativos,

professores e alunos dessa Universidade. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. José Antônio de Ávila Sacramento, solicitando a intervenção da Presidência

desta Casa com vistas à aprovação do Projeto de Lei nº 1.177/2007. (- Anexe-se ao
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Projeto de Lei nº 1.177/2007.)

TELEGRAMAS

Do Sr. Mauro Campbell Marques, Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ -

(2), encaminhando cópia de decisão em que concedeu parcialmente liminar em

processo em que é reclamante a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil -

CSPB - e são reclamados o Tribunal de Justiça, o governo do Estado e esta

Assembleia Legislativa.

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 4.547/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pompéu 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 Pompéu terreno

com área de 212ha (duzentos e doze hectares), situado no local denominado

Pompéu Velho, nesse Município e registrado sob o nº 9.738, a fls. 45 do Livro 3-Q, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pitangui.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se a

instalação de um centro cultural e de uma escola técnica.

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, 5 de maio de 2010.

Antônio Júlio

Justificação: Tem por objetivo o projeto de lei aqui apresentado de autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Pompéu imóvel constituído de terreno com área de

212ha, situado no local denominado Pompéu Velho, nesse Município, e registrado
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sob o nº 9.738, a fls. 45 do Livro 3-Q, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Pitangui.

De acordo com a administração local, a instalação de um centro cultural nessa área

vem ao encontro de um antigo desejo da população que é resgatar a história de

Minas e do Brasil, contada a partir da fundação da Fazenda do Pompéu, por uma das

mulheres mais conhecidas da época, Dona Joaquina do Pompéu.

A reconstrução do Sobrado de Dona Joaquina consistirá em um memorial do maior

matriarcado rural da história brasileira.

Visando a dar o melhor aproveitamento a área objeto da doação, a Prefeitura, em

parceria com a Universidade de Montes Claros, pretende ali instalar uma escola

técnica, hoje imprescindível para o Município e para a qualificação profissional dos

moradores da região.

Considerando o interesse público que norteia essa doação, contamos com o apoio

dos ilustres 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 4.548/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Bocaina, com sede no

Município de Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Bocaina, com sede no Município de Ouro Preto.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2010.

Célio Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores da Bocaina, entidade sem fins lucrativos que tem por

finalidade melhorar a qualidade de vida e a convivência entre os moradores da sua

área de abrangência.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma quanto a religião,

cor, sexo, condição social das pessoas assistidas e atende com observância dos
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princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da

economicidade e da eficiência.

A referida Associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de

um ano, sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas

pelas funções que exercem, atendendo, desta forma, aos requisitos legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.549/2010

Cria a Medalha do Mérito Desportivo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criada a Medalha do Mérito Desportivo, destinada a condecorar

cidadãos e entidades que se destaquem por serviços prestados ao esporte.

Art. 2º - A Medalha do Mérito Desportivo será concedida:

I - ao atleta que tenha alcançado, individual ou coletivamente, resultado de

significativo valor para o Estado e o País, em competições oficiais;

II - ao dirigente técnico esportivo e profissionais da área de educação física;

III - ao dirigente de entidade de prática ou de administração do desporto;

IV - ao cidadão que se tenha destacado em atividades de organização, pesquisa ou

difusão do esporte mineiro e nacional;

V - à entidade de prática ou de administração do desporto ou empresa que tenha

contribuído efetivamente para a expansão e o desenvolvimento das práticas

esportivas no Estado;

VI - à autoridade governamental que tenha contribuído efetivamente para a

expansão e o desenvolvimento das práticas esportivas no Estado.

§ 1º - a medalha será concedida a critério do Governador do Estado, mediante

indicação do Conselho Estadual de Desportos.

§ 2º - Serão concedidas até vinte e cinco medalhas a cada ano, respeitado o limite

de, no mínimo, três condecorados em cada uma das categorias relacionadas nos
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incisos do art. 2º.

§ 3º - A relação dos agraciados com a Medalha do Mérito Desportivo será publicada

no órgão oficial dos Poderes do Estado.

Art. 3º - A Medalha do Mérito Desportivo será entregue anualmente pelo

Governador do Estado, no dia 23 de junho, Dia Nacional do Esporte.

Art. 4º - A Medalha do Mérito Desportivo será administrada pelo Conselho Estadual

de Desportos, que manterá um livro de registro, contendo a relação dos agraciados e

seus dados biográficos, em ordem cronológica.

Art. 5º - As especificações da medalha e os critérios para sua concessão constarão

em regulamento próprio, aprovado por decreto.

Art. 6º - Fica revogada a Lei nº 3.113, de 14 de maio de 1964.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2010.

João Leite - Ivair Nogueira

Justificação: A Medalha do Mérito Esportivo foi instituída no Estado por meio da Lei

no 3.113, de 1964. Com a finalidade de adequá-la ao momento atual, foi

regulamentada pelos Decretos nºs 45.102 e 45.125, ambos de 2009, que, no entanto,

introduziram na norma alterações inapropriadas.

O poder regulamentar conferido ao Chefe do Executivo, tanto pelo inciso IV do art.

84 da Constituição da República quanto pelo inciso VII do art. 90 da Constituição

mineira, consiste em atividade normativa secundária. Assim, cabe à lei inovar

originariamente no ordenamento jurídico, enquanto o regulamento fica limitado a

desenvolver os preceitos nela constantes, dentro da órbita por ela circunscrita.

Examinando-se o conteúdo dos Decretos nºs 45.102 e 45.125, percebe-se, no

entanto, que exorbitam o poder regulamentar e inovam no ordenamento jurídico,

ampliando o objeto da Lei no 3.113, a que se referem, alterando-lhe o conteúdo e

extrapolando, assim, os limites a que materialmente deveriam estar adstritos.

Para que a atualização da norma esteja de acordo com os preceitos jurídicos

vigentes, deve ser realizada por meio de outra lei, em respeito à função legislativa e

ao princípio da separação de Poderes insculpido no art. 2o da Constituição da

República.
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É isso o que pretendemos com o projeto de lei em tela, que cria a Medalha do

Mérito Desportivo. Contamos, portanto, com o apoio dos nobres pares para a

aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.550/2010

Declara de utilidade pública a Associação Estrela Guia, com sede no Município de

Barão de Cocais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Estrela Guia, com sede no

Município de Barão de Cocais.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2010.

Padre João

Justificação: A Associação Estrela Guia, entidade civil de direito privado, sem fins

lucrativos, fundada em 6/8/2008, tem por finalidade criar um projeto comunitário que

busque atender às crianças, aos jovens, aos pais e aos idosos dos Bairros São José,

Garcia I, Garcia II, Nacional, Progresso, Varginha I, Varginha II e Dois Irmãos; criar

condições para o desenvolvimento da comunidade por meio de iniciativa que gere o

bem comum; melhorar a qualidade de vida dos moradores e ser uma organização

modelo na promoção humana.

O processo objetivando a utilidade pública se encontra legalmente amparado,

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

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

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.551/2010

Declara de utilidade pública a Associação Cristã em Defesa da Cidadania - ACDC -,

com sede no Município de Guapé.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cristã em Defesa da

Cidadania - ACDC -, com sede no Município de Guapé.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2010.

Padre João

Justificação: Trata-se de associação civil de direito privado, sem fins lucrativos,

fundada em 25/2/2008, que tem por finalidade a promoção da reinserção social, a

prevenção ao uso de drogas e às de DST, o tratamento, recuperação, reinserção e

assistência familiar e social a dependentes e codependentes de álcool e drogas; a

promoção gratuita da educação e da saúde, observando a forma complementar de

participação; a promoção e defesa dos direitos da criança, do adolescente, do jovem

adulto e das famílias em situação de vulnerabilidade social, em especial, dos direitos

à educação e à profissionalização; o planejamento e o desenvolvimento de ações

institucionais em rede, com vistas à inserção social e à melhoria da qualidade; a

efetivação de convênios, parcerias e acordos com vistas à cooperação técnica ou

financeira com órgãos governamentais, instituições não governamentais e empresas,

em âmbito nacional ou internacional; a promoção da segurança alimentar e

nutricional, do voluntariado e do desenvolvimento econômico e social; o combate à

pobreza, a geração de renda, a promoção de direitos estabelecidos, a construção de

novos direitos, a prestação de assessoria jurídica de interesse suplementar e a

promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de

outros valores universais.

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 do

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
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Nº 5.977/2010, do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a equipe de vôlei masculino do Montes Claros pela conquista do

vice-campeonato da Superliga Masculina de Vôlei-2010. (- À Comissão de

Educação.)

Nº 5.978/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Cristina pelo 236º aniversário desse

Município.

Nº 5.979/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Extrema por ter sido esse Município

apontado, em estudo feito pela Fundação João Pinheiro, como o segundo melhor do

Estado para se viver.

Nº 5.980/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Pedralva pelo 123º aniversário desse

Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.981/2010, do Deputado Eros Biondini, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que seja concedido ao Sr.

Marques Batista de Abreu o título de Cidadão Honorário do Estado. (- À Comissão de

Educação.)

Nº 5.982/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Paulo César Silva, Prefeito Municipal de Poços de

Caldas, em razão de o Município ter obtido a 3ª posição no Relatório de Índice

Mineiro de Responsabilidade Social, 2ª Edição, divulgado pela Fundação João

Pinheiro.

Nº 5.983/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Carlos Roberto Rodrigues, Prefeito Municipal de Nova

Lima, em razão de o Município ter obtido a 1ª posição no Relatório de Índice Mineiro

de Responsabilidade Social, 2ª Edição, divulgado pela Fundação João Pinheiro. (-

Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.984/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Associação Comunitária dos Moradores dos Bairros

Glória, São Salvador e Região, de Belo Horizonte, pelos 35 anos de sua fundação. (-
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À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.985/2010, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Copasa-MG pedido de informações sobre o

cumprimento do contrato firmado com o Município de Caratinga, em 1998,

especialmente as relativas ao cronograma de conclusão e à forma de execução das

obras, à existência de empresa licitada para a realização de tais obras e à origem dos

recursos para sua realização. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.986/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Ouvidoria e à Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público

da Comarca de Betim pedido de providências para a apuração de denúncia de abuso

policial apresentada por Edson da Silva Santos a esta Comissão. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 5.987/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhadas ao Ministério da Previdência Social, ao Instituto Nacional do Seguro

Social e ao Tribunal de Contas do Estado cópias das notas taquigráficas da reunião

de 22/4/2010 dessa Comissão e do dossiê “Caso Iolanda”, documento segundo o

qual Iolanda Fagundes Carvalho Diniz teria obtido irregularmente benefício de

aposentadoria no Município de Minduri, e pedido de providências para que seja

realizada ampla auditoria em todo o sistema de previdência desse Município. (- À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.988/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Sra. Maria Antônia Rocha, Delegada do 1º Distrito Policial da

Seccional Sul, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o andamento do

inquérito policial contendo denúncias de extorsão, sequestro, tortura e cárcere

privado cometidos por Frederico Costa Flores de Carvalho contra Carlos Alberto

Menezes de Calazans. (- À Mesa da Assembleia.)

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Tiago Ulisses.

Oradores Inscritos

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

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Sr. Presidente, nobres colegas, público das
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galerias, professores e pessoal da Justiça, é uma alegria estar nesta Casa, lutando,

trabalhando e defendendo nossos produtores rurais, nossas cidades e também o

funcionalismo público. Quando falamos nos professores, estamos nos referindo a

uma classe sofrida, humilhada, que realmente merece muito mais do que tem ganho.

Tenho visto muitos contracheques de professores da ativa e aposentados, que se

sentem humilhados e sofridos. Não temos dúvida de que não há um Deputado que

não seja favorável à busca soluções, e precisamos ser criativos. Apoiamos o governo

e nele acreditamos. Queremos que viabilize uma nova forma de conceder aumento.

Não podemos ficar apagando fogo. E não falo só dos professores. Quando se fala no

piso, sabe-se que ele é muito pequeno, porque qualquer país desenvolvido tem, em

sua história de crescimento rápido, a sustentação na educação. Começaram lá

embaixo, na educação. Temos que analisar nosso passado, pois nosso Estado foi

praticamente acabado, estava agonizando, morrendo. É verdade que ele conseguiu

muitos avanços, mas não o suficiente para atender todas as classes da melhor forma

possível. Votamos favoravelmente aos 10%, que era legal. Mas não gostaríamos de

votar apenas os 10%, pois a classe merece mais. É preciso buscar formas, sem

dúvida. O nosso Governador é sério e criativo; não é corrupto, como tantos por aí. O

governo federal não repassa dinheiro para os Municípios, que estão falindo.

Somos também favoráveis à ideia de se encontrar uma alternativa concreta, de

modo que nenhum segmento tenha que se humilhar ano a ano olhando o

contracheque diminuir cada dia mais, no meu entendimento, por causa de uma

política maior do governo federal, que concentra 65% de todos os impostos. O

Município fica com apenas 10% ou 14%, e o governo do Estado, quando muito, fica

com 14%. É preciso haver políticas e propostas sustentáveis; é necessário que os

aumentos sejam automáticos. Se a arrecadação aumentou, que todas as classes

sejam beneficiadas com aumentos.

Penso que o governo tentou fazer o máximo, mas houve erros. Mesmo sendo da

base do governo, entendo que houve um erro que não é admissível: não se pode dar

aumento diferenciado. A Polícia Militar merece até mais do que 15%, mas o mesmo

aumento teria de ter sido dado a todas as classes. Isso foi um erro. Podem alegar que

na Polícia Militar há menos servidores do que na educação, que tem 230 mil, e que,
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portanto, um aumento para a educação teria um impacto muito maior nas contas. Mas

temos de encontrar uma saída para isso, porque não podemos ter um professor

ganhando o que ganha. Principalmente no interior, na zona rural, não podemos ver

um professor pegando ônibus de madrugada e enfrentando poeira e barro para

educar uma criança, ganhando o salário que ganha. Quando ele tem problema de

saúde, seu salário não é suficiente para pagar a farmácia; os filhos não podem

estudar na faculdade, porque o salário da família não é suficiente. E quantas

professoras não são as mães responsáveis por aquela família?

Confesso que queremos buscar saída para isso e estamos juntos na busca de

alternativas. A assessoria jurídica alega que um aumento, neste momento, é

inconstitucional por ferir a legislação eleitoral. Outros dizem que não

necessariamente; que há formas de se fazer isso. Então, precisamos encontrar a

forma. Outros alegam que o piso não está sendo cumprido, por não atender ao valor

real. Por seu lado, o Estado alega que, juntando aqueles penduricalhos, ninguém está

ganhando menos do que o piso, o que até acho questionável. De qualquer forma,

falava agora com minha amiga Maria Rocha, Vereadora de Campos Gerais e uma

grande liderança, que está há quase 30 anos na educação, em dois cargos, e recebe

um salário de R$1.200,00. É muito pouco; isso não tem cabimento. Ao mesmo tempo,

a engenharia do aumento que foi feita, pela qual uma professora que inicia hoje

passa a ganhar quase o mesmo que uma pessoa com 20 ou 25 anos de trabalho,

está equivocada. Precisamos achar uma saída, pois isso não é justo.

Na verdade, acredito nesse governo, em sua seriedade e no respeito ao cidadão.

Acredito nisso e tenho certeza de que juntos poderemos fazer muita coisa. Esse

governo, em sete anos, mudou a história das rodovias das regiões e muita coisa na

saúde. Talvez não tenha conseguido mudar a história do funcionalismo, mas temos

de buscar e encontrar a saída para isso, o que tem de ser prioridade do governo,

porque o crescimento de um país ou de um Estado, como eu disse antes, passa pela

educação de qualidade, com as crianças estudando em período integral. Podem dizer

que o salário não é suficiente nem para o período normal, mas temos de pensar

grande. Tenho certeza de que, em um governo criativo e sério, vamos conseguir.

Tenho muita fé em Deus e sei que ele vai nos proteger e iluminar. Em 20 anos na
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política, acompanhei todos os governos passados em Minas Gerais e posso dizer

que, ainda que no governo Azeredo tenha havido alguns avanços para os Municípios,

com a Lei Robin Hood, vi muita corrupção neste país e neste Estado. Hoje, vejo erros

e falhas, o que muitas vezes é normal, mas não vejo desonestidade nem corrupção,

como ainda temos visto muito neste país. Ainda vemos coisas muito pesadas, a

exemplo do que acontece com os aposentados, que estão sendo humilhados e

postos em sofrimento. O PT, em Brasília, posiciona-se contra os nossos

aposentados, que ganham o salário mínimo, humilhando-os.

Está lá, no meu gabinete, para quem quiser ver, uma senhora de 76 anos, que

mora na zona rural e trabalhou a vida inteira, mas não consegue a sua aposentadoria.

É a D. Maria Clotilde, da cidade de Jacuí, que não consegue se aposentar por culpa

do governo federal, que não repassa dinheiro aos Municípios e ao Estado, ou seja,

concentra os recursos para depois fazer gracinhas e humilhar o povo brasileiro. É

isso mesmo! Realiza as grandes obras do PAC e se esquece de que o povo não tem

casa, não tem esgoto, que o aposentado e o funcionalismo, de forma geral, não

recebem salários dignos. Além disso, há a situação da Polícia Federal, que está em

greve e até hoje essa questão não foi resolvida. Não podemos fazer política com o

sofrimento do povo, não podemos fazer da população menos esclarecida uma massa

de manobra para fazer graça para muitos. Precisamos ter respeito e seriedade com

esse povo. Sou uma pessoa que, com 20 anos de política, nunca tive uma denúncia

ou um processo, nunca tive problema com a classe na minha vida. Sempre respeitei o

cidadão. Vamos, sim, buscar a forma de ajudar o professorado, pois ele merece

respeito, seriedade e salário justo, a fim de que nossas crianças usufruam de uma

educação de qualidade, saúde, respeito e dignidade. Então, contem conosco, contem

com esta Casa. Não temos dúvida: o piso salarial é muito baixo, vocês merecem

muito mais, e queremos muito mais para todos. Hoje o piso é de mil e poucos reais.

Em Minas ganha-se muito pouco. O que não poderia ocorrer, acabou acontecendo na

votação, quando o Sind-UTE não compareceu para defender os professores. Veio

aqui somente para saber como foi a votação. Então não tenham dúvida: o que

depender deste governo, desta Assembleia, será feito. Faremos tudo e, se Deus

quiser, o melhor. Porque essa é uma questão de justiça e de respeito ao cidadão.
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Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

professores que nos prestigiam aqui hoje, estamos diante de um ato de bravura

dessa classe, que enfrenta o governo do Estado de Minas Gerais com suas

reivindicações por melhores condições de trabalho e de salário, por uma educação

mais digna e por mais respeito para toda a classe. Inicio minhas palavras discordando

um pouco do meu colega Deputado Antônio Carlos Arantes, que fez algumas críticas

ao governo federal. No meu entendimento, essas críticas estão um pouco fora de

moda, totalmente sem contexto, equivocadas - essa é a palavra correta.

Hoje, no Brasil, vivemos uma realidade totalmente diferente: o governo federal tem

tratado os servidores federais com respeito. Todas as categorias federais receberam

aumentos dignos, negociados com sindicatos, com respeito. Sempre que havia um

movimento, eles eram recebidos pelo governo. Hoje, todos os sindicatos que

representam os servidores públicos federais aprovam a gestão do governo do

Presidente Lula. Todas as centrais sindicais estão de acordo com a política salarial e

com o respeito aos servidores que o governo federal vem defendendo. Ao contrário

disso, na contramão da história, as coisas acontecem em Minas Gerais. Aqui a

imprensa se cala, ninguém pode falar nada, é proibido tudo, é proibido fazer greve.

Aqui é proibido abrir CPI, é proibido fazer muita coisa. Por exemplo, como o

movimento que os professores estão fazendo hoje, já aconteceram três ou quatro, e

não se vê uma linha na imprensa, nem na ponta da página. Parece que está tudo

funcionando normalmente no Estado. Não sabemos o que acontece com a imprensa

de Minas Gerais. Vocês sabem disso. Este espaço é livre e democrático, e ainda há

alguns Deputados que têm compromisso com a sociedade e com os servidores

públicos. Portanto, já que temos aqui a oportunidade, aproveitaremos esta tribuna e a

TV Assembleia, que é acompanhada em mais de quatrocentos Municípios de Minas

Gerais, para mostrar a verdade. Tenho em mãos o contracheque de um professor. O

salário-base é R$330,00; somado às vantagens, ou seja, quinquênios e outros, o

salário bruto é R$465,00; e o salário líquido é R$297,00. Essa é a realidade, a grande
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verdade sobre o que vem acontecendo. É o Choque de Gestão, o modelo

administrativo do Governador Anastasia. Precisamos, sim, reforçar isso.

Ainda ontem, fui acusado, desta tribuna, pelo colega Deputado Arlen Santiago, de

incentivar a greve. Incentivamos o movimento grevista, que é um direito.

Incentivamos a greve da Unimontes, que está em greve geral no Norte de Minas. O

Hospital Universitário está fechado há mais de 40 dias. Os salários são tão absurdos

que até os estudantes entraram em greve, em solidariedade aos professores. Greve

geral na Universidade Estadual de Montes Claros, a nossa querida Unimontes, o

único instrumento de desenvolvimento que temos no Norte de Minas e no Vale do

Jequitinhonha. Também temos servidores ganhando menos de um salário mínimo na

Unimontes.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Nobre Deputado Paulo Guedes, V.

Exa. é um parlamentar respeitado nesta Casa, e estarei solidário à luta dos

professores. Mas é preciso esclarecer alguns pontos. Isso é importante porque

precisamos de certa isenção neste debate. V. Exa. iniciou sua fala dizendo que todas

as centrais sindicais estão muito satisfeitas com o governo federal. Ao que me consta,

o Incra está em greve, assim como o Ibama e a Fundação Chico Mendes. O governo

federal entrou na Justiça contra a greve do meio ambiente e ganhou - a greve foi

declarada ilegal. Não é esse mar de rosas!

Outra coisa que é importante ser ressaltada - e a TV Assembleia entra em vários

Municípios de Minas Gerais - é que o Estado de Minas Gerais, bem como todos os

demais Estados, está submetido à Lei de Responsabilidade Fiscal, à qual o governo

federal não se submete. É preciso discutir com isenção, e não com o coração. O

governo federal não se submete à Lei de Responsabilidade Fiscal, mas exige que os

Estados o façam.

O Estado que não obedece à Lei de Responsabilidade Fiscal é punido pelo governo

federal, que corta fundos e recursos. Essa lei foi votada pelo governo federal para

submeter apenas os Estados e os Municípios. É preciso dizer certas verdades, que,

muitas vezes, não queremos ouvir. Mas é preciso que essas verdades sejam ditas.

Digo mais: em Minas Gerais, o professor está ganhando mal? Está. Ninguém está

dizendo que está ganhando bem, nunca ninguém disse isso aqui. No entanto, é
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preciso dizer outras verdades: nunca houve uma reestruturação nas escolas como

aconteceu nos últimos sete anos. Isso é verdade. Quem não quiser enxergar, que

feche os olhos; quem não quiser cair no buraco, que não passe perto dele. Nunca

houve uma reestruturação nas escolas de Minas Gerais como a que foi feita nos

últimos sete anos. É preciso ouvir a verdade. Podem vaiar, podem dizer o que

quiserem. Os sindicatos não votam em mim, e também não quero o voto deles. Mas

têm de ouvir as verdades, pois elas não caem, são inquebrantáveis. É isso o que

temos a dizer. Vamos falar mais: foi o governo atual que asfaltou todos os Municípios

por onde as professoras passam. O ônibus escolar que leva os alunos para as salas

de aula passava em estradas de chão e hoje passa em estradas asfaltadas. Quase

todas as estradas foram asfaltadas; apenas quatro não o foram. Quais são essas

quatro? São quatro estradas federais. Como o tempo já se esgotou, devolvo a palavra

ao Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Quero dizer ao colega Deputado Lafayette de

Andrada que as estradas dos Municípios de Minas Gerais, especialmente as da

minha região - Norte de Minas, Vales do Jequitinhonha e Mucuri e Noroeste - não

estão asfaltadas. Os estudantes da rede estadual andam em caixotes andantes,

ônibus, que, aliás, são pagos e mantidos pelas Prefeituras, que estão capengando,

pois o governo do Estado passa apenas 20% dos recursos para o transporte escolar.

Dessa forma, quem tem de mantê-los - até o da rede estadual - são as Prefeituras,

que estão com muitas dificuldades. Esta é a grande verdade.

Quero também refrescar a memória do caro colega Lafayette dizendo-lhe que a

realidade é outra. Sabemos que, nos últimos sete anos - aliás o Tribunal de Contas

apontou isso -, o governo Aécio Neves deixou de investir R$5.000.000.000,00 nas

áreas de educação e saúde. Isso é fato, está na prestação de contas do Estado.

Fizeram maquiagem citando outras obras, como se fossem das áreas de educação e

saúde. Deixaram de investir R$5.000.000.000,00 nas áreas de saúde e educação.

Fizeram uma montagem para conseguir aprovar as contas do Estado, e sabemos

disso. Dizem que falta dinheiro. Todavia, não falta recurso financeiro, por exemplo,

para o caixote administrativo, que já está pronto e custou R$3.000.000.000,00. Não

faltou dinheiro para construir o Centro Administrativo, que está causando um grande
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transtorno, pois complicou o trânsito e a vida dos servidores. Não havia necessidade

dessa obra faraônica. O Estado possui prédios adequados, que poderiam manter

muito bem a administração.

Esse dinheiro poderia ter sido investido para melhorar as condições dos nossos

servidores públicos e de tantas outras classes que reivindicam justiça, bem como

para aumentar o salário dos professores. Aqui, quero também protestar contra o

Desembargador Wander Marotta. Ele deveria mudar seu sobrenome para marola, por

achar que o professor está ganhando bem. Gostaria que ele também tivesse um

contracheque de R$330,00 para ver se iria trabalhar todos os dias. Deixo aqui a

solidariedade da nossa Bancada - PT-PMDB-PCdoB -, que está firme na luta em

defesa dos professores e dos servidores públicos.

Também quero deixar a nossa solidariedade a todos os servidores da Unimontes,

em Montes Claros e no Norte de Minas. A Unimontes está em greve geral, pois lá

acontecem imensas distorções. A Lei nº 100, da efetivação, veio trazer transtornos

gravíssimos para os professores dessa universidade. Os que são contratados estão

ganhando mais que os que foram efetivados. Essa é uma realidade. Os funcionários

do Hospital Universitário, na sua grande maioria, recebem menos de um salário

mínimo. Estão em greve há mais de 40 dias, e somos solidários com eles, bem como

com os professores e alunos da universidade. É greve geral enquanto o governo não

se pronunciar. A Secretária Renata Vilhena tem que receber o comando de greve,

mostrar a cara e abrir uma negociação. Contem com o nosso apoio e a nossa luta.

Ontem, desta tribuna - como já havia falado, mas fui interrompido pelo Deputado

Lafayette de Andrada -, o Deputado Arlen Santiago me acusou, por diversas vezes,

de estar incentivando o movimento grevista. Não se trata de estar incentivando. Isso

está na minha índole, pois também sou professor. E não é só por isso não, pois

qualquer pessoa, em Minas Gerais, tem um parente que é professor, trabalha na

educação ou na área de saúde. Todos nós sabemos que o choque de gestão e as

propagandas enganosas estão sendo desmascarados com a greve geral, com a

greve do Sind-UTE. Vocês estão de parabéns. Estaremos aqui, na resistência,

dizendo que vocês têm a nossa solidariedade, o nosso compromisso e a nossa

torcida. Estaremos juntos nessa caminhada. Parabéns pela resistência! Muito
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obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Questão de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, esta é uma Casa de debates.

Há 15 anos, criamos aqui a TV Assembleia, que mostra a cara da Casa e o que

acontece aqui para toda Minas Gerais. Solicito a V. Exa. que faça a recomposição de

quórum, pois não pode acontecer isso. Não podemos ter uma sessão com o Plenário

vazio. Vários Deputados estão em comissões: Redação, Trabalho, Transporte,

Cultura. Saí da minha agora. O mais viável, Sr. Presidente, é conversarmos,

debatermos. Peço, então, a V. Exa. que faça a recomposição de quórum ou encerre

os trabalhos. Não pode ficar como está.

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 4.207/2010, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de amanhã, dia 6, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.
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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira e Neider Moreira, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão

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

pública, a regulamentação do direito ao voto em trânsito para policiais militares que

trabalham em dia de eleição. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir a Subten.PM Sara Aparecida da Costa, Presidente do Conselho

Fiscal da Associação das Mulheres Profissionais da Segurança - Amproseg -, e os

Srs. José do Carmo Veiga de Oliveira, Diretor Executivo da Escola Judiciária Eleitoral

do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais, representando o

Presidente, Desembargador José Antonino Baía Borges; Cel. PM. Juarez Nazareth,

Diretor de Recursos Humanos da PMMG, representando o Cel. PM Renato Vieira de

Souza, Comandante-Geral; Ten.-Cel. BM. Helder Ângelo e Silva, Diretor de Assuntos

Institucionais do CBMMG, representando o Cel. BM. Gilvan Almeida Sá,

Comandante-Geral; Milton Córdova Júnior, Advogado e Procurador da Associação

dos Praças Policiais e Bombeiros Militares do Rio Grande do Norte; Cap. PM

Alexandre Ribeiro de Morais, Assessor de Estratégias Operacionais da PMMG; Cap.

Ailton Cirilo, Vice- Presidente da Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiros

Militar, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, Deputado Délio

Malheiros, coautor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais e, em seguida, concede a palavra ao Deputado Sargento

Rodrigues, coautor do requerimento. 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
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trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Elmiro Nascimento - Neider Moreira - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

MINASCAIXA, EM 28/4/2010

Às 14h04min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Lafayette de Andrada e Doutor Rinaldo Valério

(substituindo este ao Deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da Liderança do

BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,

Deputada Cecília Ferramenta, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação

de requerimento do Deputado 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 o

relatório final da Comissão e a votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, em que solicita seja prorrogado por até trinta dias o prazo para que a

Comissão conclua os seus trabalhos. 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 maio de 2010.

Agostinho Patrus Filho, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Lafayette de Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“OFÍCIO Nº 12/2010*

Belo Horizonte, 6 de maio de 2010.

Senhor Presidente:

Através do Ofício SINJUS - MG 051/2010, tomei conhecimento da aprovação pela

Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa do Projeto de Lei nº

4.389/2010, com a Emenda nº 1, que inclui dispositivo prevendo o índice de 10,14%
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para recomposição salarial, retroativo a janeiro de 2010.

Conforme consta do referido ofício, me posiciono de acordo com o projeto, desde

que a revisão indicada vigore a partir da data da publicação da lei, sem retroagir.

Ao ensejo, reitero protestos de estima e consideração.

Sérgio Antônio de Resende, Presidente.”

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.389/2010.

* - Publicado de acordo com o texto original.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 4.389/2010

Acrescente-se ao art. 1º o seguinte parágrafo único:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - Para o exercício de 2010, a revisão anual de que trata o “caput”

deste artigo será aplicada no percentual de 10,14% (dez vírgula catorze por cento), a

vigorar a partir da publicação de lei específica.”

Sala das Reuniões, 6 de maio de 2010.

Sargento Rodrigues - Vanderlei Miranda.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 179/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Fundação Educacional de Lavras - Fela -, 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 179/2007 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

Educacional de Lavras - Fela -, com sede nesse Município, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivo promover, de forma permanente,

a educação escolar e extraescolar, contribuindo para a formação do indivíduo, o

fortalecimento da solidariedade humana e o desenvolvimento cultural e científico da
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região.

Com esse propósito, a entidade mantém o Centro Universitário de Lavras -

Unilavras -, onde desenvolve cursos e serviços educacionais para atender à

população; coordena ações educativas e culturais, estimulando a criatividade; presta

assistência aos estudantes carentes; realiza atividades cívicas, sociais, desportivas,

recreativas, artísticas, culturais, científicas e tecnológicas, com vistas à preparação

para o mercado de trabalho; presta serviços relacionados a suas atividades, como a

radiodifusão de natureza educativa 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 179/2007 em

turno único.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2010.

Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.821/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação a próprio estadual destinado ao Ministério Público do

Estado situado no Município de São Francisco.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/10/2008 e, a seguir,

encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 29/10/2008, a relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Procurador-Geral de Justiça a fim de que informasse a esta Casa se o referido prédio

possui denominação oficial. De posse das informações, passamos à análise da

proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.821/2008 tem por escopo dar a denominação de Promotor de



____________________________________________________________________________
200

Justiça João Cunha Ortiga ao prédio destinado ao Ministério Público do Estado

localizado na Avenida Juscelino, nº 737, Bairro Centro, no Município de São

Francisco.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão relacionadas no art. 22 da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de

interesse local e de suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades. No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica está

consagrada no § 1° do art. 25 da nossa Lei Maior, q ue lhe faculta tratar das matérias

que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei

n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a matéria, est abelecendo a exigência de que o

homenageado seja falecido e de que se tenha destacado por serviços prestados à

coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal

de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

tela por membro desta Casa.

Finalizando, cabe ressaltar que o Ministério Público do Estado, em resposta à

diligência solicitada, informou não haver edificação no Município de São Francisco

com a denominação ora proposta.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 2.821/2008.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Célio Moreira - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.683/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a União Fraterna Hilton Gonçalves Dias, com sede no

Município de Patrocínio.

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 3.683/2009 pretende declarar de utilidade pública a União

Fraterna Hilton Gonçalves Dias, com sede no Município de Patrocínio, pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a prática da assistência

social.

Com esse propósito, a instituição ampara, principalmente, os jovens na faixa etária

de 12 a 17 anos, proporcionando-lhes atividades sociais e profissionalizantes, com o

intuito de afastá-los da ociosidade e do vício. Assim, pretende contribuir para a

prevenção do uso de drogas e da violência.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.683/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.705/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

utilidade pública o Instituto Presbiteriano de Educação de Minas Gerais - Ipemig -,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

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

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.705/2009 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Presbiteriano de Educação de Minas Gerais - Ipemig -, com sede no Município de

Belo Horizonte, que tem como finalidade precípua a promoção da educação gratuita,

livre e democrática, incentivando os valores da cidadania e da família.

Na consecução de suas metas, a entidade promove estudos e pesquisas, por meio

dos quais busca tecnologias alternativas e divulga informações e conhecimentos

técnicos e científicos sobre essas tecnologias; desenvolve ações nas áreas da

educação, do esporte, da cultura e do lazer; orienta sobre a preservação e a defesa

do meio ambiente; promove a ética, a paz, os direitos humanos, a democracia e

outros valores universais, assim como o desenvolvimento econômico e social e o

combate à pobreza.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.705/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.714/2009

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 Regional Escola Família Agrícola Margarida Alves,

com sede no Município de Simonésia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/9/2009 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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.714/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Regional Escola Família Agrícola Margarida Alves, com sede no

Município de Simonésia.

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 não recebem pelos respectivos cargos.

Note-se que o parágrafo único do art. 15 do estatuto constitutivo da instituição (ver

alteração de 7/11/2009) dispõe que as atividades dos membros do conselho

administrativo, da diretoria executiva e do conselho fiscal serão inteiramente gratuitas,

bem como as dos associados; e o § 6º do art. 33 determina que, em caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

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

Por fim, apresentamos na parte conclusiva deste parecer a Emenda nº 1, que dá

nova redação ao art. 1º do projeto, a fim de indicar que a sede da entidade é no

Município de Conceição de Ipanema, de acordo com a ata da assembleia geral de

7/11/2009.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.714/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Regional Escola Família

Agrícola Margarida Alves, com sede no Município de Conceição de Ipanema.”.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Célio Moreira - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.740/2009

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Sal da Terra, com

sede no Município de Coronel Fabriciano.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/9/2009 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 3.740/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Sal da Terra, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

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

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

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

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

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

funções.

Note-se que, 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 dissolução, os bens remanescentes serão destinados a

instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.740/2009.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.775/2009
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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 Associação de Apoio, Proteção e Amparo à Criança da

Arquidiocese de Montes Claros - Aapac -, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/9/2009 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 3.775/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Apoio, Proteção e Amparo à Criança da Arquidiocese de Montes

Claros - Aapac -, com sede nesse Município.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição (ver alteração de 5/12/2009), os

arts. 1o, § 9o, 19, § 8º, e 33 determinam que as atividades de seus Diretores e

Conselheiros não serão remuneradas; e o parágrafo único do art. 38 dispõe que, na

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

congênere devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.775/2009.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Célio Moreira - Padre João - Delvito
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Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.949/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Maria Adélia

– União, Força e Amor, com sede no Município de Santa Luzia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2009 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 3.949/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Bairro Maria Adélia – União, Força e Amor, com sede no

Município de Santa Luzia.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

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

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

serão remuneradas; e o art. 38 dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a instituição congênere com personalidade jurídica,

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

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.949/2009.
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Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Célio Moreira - Padre João - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.025/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Esportiva Olegarense - AEO -, com sede no Município

de Presidente Olegário.

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 4.025/2009 visa declarar de utilidade pública a Associação

Esportiva Olegarense - AEO -, com sede no Município de Presidente Olegário, que

tem como finalidade proporcionar a difusão do civismo e da cultura física,

principalmente o futebol, podendo praticar e competir em todas as modalidades

esportivas amadoristas especializadas. Além do mais, promove atividades sociais e

culturais.

Dessa maneira, incentiva as pessoas, por meio do esporte e da cultura, a se

tornarem agentes de sua própria transformação e colaboradores na construção de

uma sociedade justa e solidária.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.025/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2010.

Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.067/2009

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro de Promoção e Assistência Social Ana Bernardina, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/12/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.067/2009 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Promoção e Assistência Social Ana Bernardina, com sede no Município de Belo

Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão relacionados no art.1º da Lei nº 12.972,

de 1998. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o

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

entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e

sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelos respectivos

cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 3º do seu estatuto prevê que as atividades de seus

associados, Conselheiros, Diretores, empregados, voluntários ou doadores não serão

remuneradas; e o art. 33 preceitua que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

líquido será transferido a entidade 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 – Oscips

–, que tenha preferencialmente o mesmo objetivo social e esteja devidamente

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.067/2009.
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Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Célio Moreira - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.103/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Educacional de Caeté - Acec -, 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 4.103/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Educacional de Caeté - Acec -, com sede nesse Município, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com caráter preponderantemente

educacional e assistencial.

Para a consecução de suas metas, a entidade oferece serviços educacionais, em

todos os níveis e modalidades, visando à melhoria do grau de instrução da

comunidade; mantém o Núcleo de Ensino, onde oferece formação e qualificação para

crianças, jovens e adultos; presta consultoria e assessoramento administrativo,

financeiro, contábil, pedagógico e gerencial ao Núcleo Cenecista Educacional de

Caeté; implementa ações de assistência social e nas áreas de cultura, esporte, lazer,

turismo, saúde, proteção ao meio ambiente e defesa do consumidor.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.103/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2010.

Ruy Muniz, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.113/2009

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 Associação Esportiva Recreativa Olimpic - Aero -, com

sede no Município de Juatuba.

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 4.113/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Esportiva Recreativa Olimpic - Aero -, com sede no Município de Juatuba, que foi

fundada em 1992 com a finalidade de promover a difusão de atividades sociais,

cívicas, culturais, educacionais, desportivas e de lazer.

Com esse propósito, a entidade desenvolve ações de assistência social voltadas

para crianças, adolescentes, jovens e idosos; mantém programas educativos, com

atividades culturais, cívicas, esportivas e de lazer, envolvendo atendimento às

famílias menos favorecidas ou em situação de risco e promovendo seu convívio com

a comunidade; proporciona a seus assistidos a prática de atividades desportivas em

todas as modalidades amadorísticas, especialmente o futebol.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.113/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2010.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.261/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela tem por objetivo



____________________________________________________________________________
211

declarar de utilidade pública a Associação Pró-Vida, com sede no Município de Unaí.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/2/2010, e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.261/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Pró-Vida, com sede no Município de Unaí.

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.14 do estatuto constitutivo da instituição veda a remuneração dos

cargos de sua diretoria e do conselho fiscal e o art. 36 determina que, no caso de

dissolução, o patrimônio remanescente será transferido a pessoa jurídica qualificada

como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip –, nos termos da

Lei Federal nº 9.790, de 1999, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.261/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Delvito Alves - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.296/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

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

declarar de utilidade pública a entidade denominada Velo Clube do Triângulo - VCT -,
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com sede no Município de Uberlândia.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.296/2010 pretende declarar de utilidade pública a entidade

denominada Velo Clube do Triângulo - VCT -, com sede no Município de Uberlândia,

que tem como finalidade a prática e o desenvolvimento do ciclismo amador.

Para a consecução de seu objetivo, a instituição organiza e promove cursos e

treinamentos para os ciclistas; dirige campeonatos e competições intermunicipais,

interestaduais e internacionais; realiza eventos para congraçamento de seus atletas;

mantém considerável acervo informativo sobre essa modalidade esportiva.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.296/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2010.

Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.327/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Veteranos Esporte Clube, 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 4.327/2010 pretende declarar de utilidade pública o Veteranos
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Esporte Clube, com sede no Município de Frutal, entidade sem fins econômicos, cujo

objetivo principal é proporcionar a difusão do civismo e da cultura física,

principalmente do futebol.

A entidade promove também reuniões e divertimentos de caráter social e cultural.

O desenvolvimento de programas focados na educação para o lazer são grandes

aliados no combate à inatividade da população, gerando autonomia e possibilitando a

escolha de atividades que geram bem estar e, consequentemente, melhor qualidade

de vida.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.327/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2010.

Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.332/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe institui a

Comenda Governador Benedito Valadares.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/3/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quando 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 exame tem por objetivo instituir a Comenda Governador Benedito

Valadares, a ser concedida àqueles que se tenham destacado por ações voltadas ao

desenvolvimento político, cultural, econômico e social do Vale do Rio Doce e da

região Centro-Oeste do Estado. Prevê, ainda, que a comenda será concedida,

anualmente, pelo Governador do Estado, em cerimônia realizada no dia 4 de
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dezembro, alternadamente, nos Municípios de Governador Valadares e de Pará de

Minas e que os agraciados receberão medalha e diploma assinado pelo Governador

do Estado e pelos Prefeitos dos referidos Municípios. Por fim, estabelece que a

relação de agraciados, que deverá observar o percentual mínimo de 30% de

mulheres, será publicada em decreto, que conterá o nome completo, a qualificação e

os dados biográficos do indicado, além dos serviços por ele prestados, e prevê a

existência de um conselho designado pelo Governador do Estado para administrar a

comenda.

Inicialmente, deve-se destacar que a instituição de comenda é matéria que se

enquadra na competência do Estado, prevista no § 1o do art. 25 da Constituição da

República, pois não se encontra entre aquelas reservadas à União, fixadas pelo art.

22, ou ao Município, previstas no art. 30. Com relação à iniciativa, é legítima a

deflagração do processo por parlamentar em face da inexistência de reserva no art.

66 da Constituição do Estado.

Cabe ressaltar, ainda, que a proposição observa o estabelecido no inciso XVII do

art. 90 da Constituição mineira, que determina ser competência privativa do

Governador do Estado conferir condecoração e distinção honoríficas, quando

estabelece que essa autoridade fará a entrega da referida condecoração.

Diante dessas constatações, reconhecemos que o projeto se harmoniza com o

ordenamento jurídico vigente, não havendo qualquer impedimento à sua aprovação.

Conclusão

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

Projeto de Lei no 4.332/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Antônio Júlio -

Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.343/2010

Comissão de Saúde

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
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Semana de Prevenção de Distúrbios Alimentares.

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

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1, que apresentou. Agora, cabe a este órgão colegiado deliberar sobre ela, conforme

preceitua o art. 102, XI, combinado com o art. 190, 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.

O grave problema dos transtornos alimentares assola o gênero feminino em todos

os países ocidentalizados. Por influência da mídia, dos valores vigentes e da

sociedade industrializada, os índices crescem brutalmente, e mulheres jovens e

adolescentes estão morrendo na busca desenfreada do “padrão de beleza” ideal.

Embora mais frequente entre as mulheres, problemas masculinos são observados em

consultórios, em escolas, clubes e empresas.

A passagem da informação de forma clara, concisa, transparente à opinião pública,

aos educadores, aos pais e aos grupos de risco é fundamental, se quisermos ter

alguma chance de diminuir as graves consequências das moléstias decorrentes dos

modismos alimentares e de colaborar para a saúde, o bem-estar e a autoestima da

população, sobretudo dos jovens.

Foi para evitar a disseminação de tais problemas e aprimorar a norma existente,

estabelecendo objetivos e diretrizes atinentes ao tema, que se apresentou o projeto

em tela.

A Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, propôs a

supressão do dispositivo da proposição o qual estabelece a realização de palestras e

debates sobre determinados temas, o que denota interferência nas atribuições do

Executivo.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.343/2010,  em

turno único, com a Emenda n° 1, apresentada pela Co missão de Constituição e
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Justiça.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Fahim Sawan, relator - Carlos Pimenta - Doutor

Rinaldo Valério.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.393/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Instituto Educacional Presbiteriano de Itabira - Iepi -, 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 4.393/2010 visa declarar de utilidade pública o Instituto

Educacional Presbiteriano de Itabira - Iepi -, com sede nesse Município, que tem

como finalidade melhorar a qualidade de vida de jovens e adolescentes residentes na

localidade.

Na consecução de suas metas, a entidade oferece gratuitamente atividades

educacionais; promove a preparação, o treinamento e a inserção de seus assistidos

no mercado de trabalho; e disponibiliza aos interessados cursos de línguas

estrangeiras e de música.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.393/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.400/2010

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo instituir no calendário oficial do Estado o Dia da Conscientização Jovem.

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 4.400/2010 tem por finalidade instituir o último domingo do mês

de abril como o Dia de Conscientização Jovem, data que deverá ser incluída no

calendário oficial do Estado.

O autor da matéria, na justificação que acompanha a proposição, afirma que a

instituição da referida data tem por objetivo criar oportunidade para que se aprofunde

a discussão a respeito da juventude e se planejem ações e políticas públicas voltadas

aos jovens.

Em que pese a nobre intenção do autor da proposição, cumpre destacar que, em

1999, a Organização das Nações Unidas – ONU – instituiu o dia 12 de agosto como

Dia Internacional da Juventude, data hoje comemorada em todo o mundo com uma

série de atividades voltadas ao público jovem.

Em 2009, o Dia Internacional da Juventude foi mundialmente celebrado com o tema

“Sustentabilidade: nosso desafio, nosso futuro”, com o objetivo de promover uma

reflexão global sobre a importância de os jovens participarem da construção de uma

sociedade orientada para o desenvolvimento sustentável.

É importante ressaltar, ainda, que a Assembleia Geral da ONU instituiu 2010 como

o Ano Internacional da Juventude. “Diálogo e entendimento mútuo” é o tema

estabelecido para a comemoração, que começará oficialmente em 12/8/2010 e

pretende contar com o apoio local e internacional de governos, sociedade civil,

indivíduos e comunidades em todo o mundo.

Segundo a ONU, o Ano Internacional da Juventude tem por finalidade encorajar o

diálogo entre gerações e promover os ideais de paz, o respeito pelos direitos
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humanos, a liberdade e a solidariedade, servindo, ainda, para estimular os jovens na

promoção do progresso, com ênfase nas Metas de Desenvolvimento do Milênio, que

incluem a redução de uma série de males sociais até 2015, como a extrema pobreza,

a fome, a mortalidade materna e infantil, a falta de acesso à educação, e cuidados

com a saúde.

Vários eventos internacionais acontecerão, portanto, em agosto deste ano,

incluindo o 5o Congresso Mundial da Juventude, em Istambul, a Conferência Mundial

da Juventude, no México, e os Jogos Olímpicos da Juventude, em Cingapura.

A Conferência Mundial da Juventude acontecerá entre os dias 23 e 27/8/2010 em

Monterrey, no México, oportunidade em que jovens do mundo inteiro poderão

dialogar com representantes de governos, parlamentos e sociedade civil sobre temas

de importância global. O objetivo do evento é promover um espaço de debate e

consenso sobre temas globais essenciais para a agenda internacional de

desenvolvimento, envolvendo educação, saúde e equidade de gênero, entre outros,

relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.

Estão previstas pré-conferências regionais com o intuito de iniciar o diálogo sobre

os temas dos jovens nos vários países. O Brasil participará da Pré-Conferência das

Américas, em maio, realizada no Rio de Janeiro, que deverá reunir representantes

das Américas do Sul, Central, do Norte e Caribe.

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, o que, sem dúvida, compromete a aprovação da matéria.

De fato, a sociedade já conta com data destinada especificamente ao debate das

questões afetas à juventude, podendo mobilizar-se e cobrar do poder público ações

mais efetivas nessa área. O poder público, por sua vez, deve buscar expandir seu

raio de ação, mobilizando os instrumentos de que dispõe com vistas a promover um

ambiente de políticas propício ao desenvolvimento dos jovens, apoiando suas

iniciativas e fomentando sua participação no processo de tomada de decisão.

Sobre a matéria, é importante esclarecer também que não há um calendário oficial

do Estado, conforme mencionado no art. 1o do projeto, pois cada secretaria

estabelece as datas relacionadas com o seu campo de atuação e, se for o caso, as
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atividades específicas que desenvolverá. Esse procedimento é realizado por meio de

mero ato administrativo, que nada mais faz do que implementar o comando da norma

que instituiu a data comemorativa. Assim, torna-se desnecessário comando legal

destinado a inserir data comemorativa no calendário oficial do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei no 4.400/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Antônio Júlio - Delvito

Alves - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.409/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública Municipal

– Consep –, com sede no Município de Morada Nova de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/3/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.409/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário de Segurança Pública Municipal – Consep –, com sede no

Município de Morada Nova de Minas.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo
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exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 37 que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade

congênere; e no art. 41 que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não

serão remuneradas.

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 4.409/2010 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública – Consep –, com sede no Município de Morada Nova de Minas.”.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Célio Moreira - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.411/2010

Comissão de Saúde

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.

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 4.411/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação
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Mineira dos Parentes, Amigos e Portadores de Epidermólise Bolhosa – Ampapeb –,

com sede no Município de Belo Horizonte, entidade com personalidade jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivo o apoio científico,

assistencial e material aos portadores dessa enfermidade.

Cabe esclarecer que epidermólise bolhosa é um grupo de distúrbios hereditários no

qual ocorre a formação de vesículas cutâneas em consequência de um trauma

menor, as quais se apresentam de várias maneiras, desde uma vesícula pequena até

a presença constante e maciça de vesículas e cicatrizes, que pode levar o paciente à

morte.

Com a finalidade de apoiar os portadores da doença, a Ampapeb realiza ações

beneficentes, recreativas, sociais, científicas e culturais; representa o grupo na defesa

de seus direitos sociais, profissionais, coletivos e individuais; promove sua

valorização e integração na comunidade; e organiza eventos voltados para a

pesquisa da enfermidade, consolidando seus resultados em publicações.

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.411/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.417/2010

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 o Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município de

Jaíba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.417/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município de Jaíba.

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. 36 do estatuto constitutivo da instituição determina, em seu inciso

II, que as atividades dos diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores

ou equivalentes não serão remuneradas; e, em seu inciso III, que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo, dotada de

personalidade jurídica, com sede e atividades preponderantes no Estado, registrada

no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Por fim, apresentamos a Emenda nº 1, no final deste parecer, com o propósito de

alterar o art. 1o do projeto, promovendo a adequação do nome da entidade ao

consubstanciado no art. 1o de seu estatuto.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.417/2010, com a Emenda no 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1o do projeto a seguinte redação:

“Art. 1o - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de Jaíba,

com sede no Município de Jaíba.”.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.418/2010

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

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

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

sede no Município de Barão de Cocais.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.418/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Distrito de Cocais, com sede no Município de Barão de

Cocais.

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. 4º do estatuto constitutivo da instituição dispõe que a Associação

não remunera os membros de sua diretoria e de seu conselho fiscal, não distribuindo

lucros ou dividendos a qualquer título e sob qualquer pretexto; e o parágrafo único do

art. 26 determina que, em caso de dissolução, o patrimônio remanescente reverterá

em benefício de entidades congêneres, sediadas no Município de Barão de Cocais,

preferencialmente no Distrito de Cocais.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.418/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Célio Moreira - Delvito Alves - Padre
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João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.419/2010

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 Catadores de Materiais Recicláveis e

Reaproveitáveis de Ouro Branco - Ascob -, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.419/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis e Reaproveitáveis de Ouro

Branco - Ascob -, com sede nesse Município.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 41 dispõe que, na

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

congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social, ou a entidade pública; e os arts. 47 e 49 determinam que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e demais membros de sua administração

não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 4.419/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.422/2010

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 o Instituto Vida Natural de Minas Gerais - Instituto

Giraser -, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a proposição a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.422/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Vida Natural de Minas Gerais - Instituto Giraser -, com sede no Município de

Ipatinga.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o parágrafo único do art. 10 do estatuto constitutivo da instituição

dispõe que os mandatos dos membros da coordenação geral e do conselho fiscal não

são remunerados; e o art. 36 determina que, na hipótese de dissolução, o acervo

patrimonial disponível será transferido a pessoa jurídica qualificada como organização

da sociedade civil de interesse público - Oscip -, nos termos da Lei Federal nº 9.790,
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de 1999, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social da entidade.

Por fim, apresentamos ao final deste parecer a Emenda nº 1, que dá nova redação

ao art. 1º do projeto, com a finalidade de adequar a denominação da entidade à forma

consubstanciada no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.422/2010 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 Instituto Vida Natural de Minas

Gerais, com sede no Município de Ipatinga.”.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Célio Moreira - Padre João - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.424/2010

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 Civil Brigadas Voluntárias de Combate a

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

Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.424/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Civil Brigadas Voluntárias de Combate a Incêndio e Defesa Civil de Ouro

Branco - ACBVCIDCOB -, com sede nesse Município.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

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

atividades dos seus cargos de direção não serão remuneradas; e no art. 43, § 2º,

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

entidade congênere.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.424/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Célio Moreira - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.426/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

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

Município de Espera Feliz.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.426/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Casa Abrigo Leleco para Crianças, com sede no Município de Espera Feliz.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

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

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no art. 32, dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

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

Projeto de Lei nº 4.426/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.427/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela tem por objetivo

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

Câncer - NC -, com sede no Município de Caratinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/4/2010 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 4.427/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Núcleo de Voluntários de Caratinga no Combate ao Câncer - NC -, com sede no

Município de Caratinga.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

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

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no art. 32, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.427/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.428/2010

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 Folclórica e Cultural Estrela da Guia de

Frutal, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. Vem agora a esta Comissão a fim

de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e

legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.428/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação Folclórica e Cultural Estrela da Guia de Frutal, com sede nesse

Município.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 12 que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros e sócios não serão remuneradas, sendo-

lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e no art.

21, parágrafo único, estabelece que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, juridicamente constituída e

registrada no Conselho Municipal de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.428/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.429/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Guaxupeana de Defesa do

Folclore, com sede no Município de Guaxupé.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. Vem agora a esta Comissão a fim

de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e

legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
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Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.429/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Guaxupeana de Defesa do Folclore, com sede no Município de Guaxupé.

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 da diretoria e do conselho fiscal não serão remuneradas; e no art. 49

estabelece que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade municipal congênere.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.429/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Célio Moreira - Padre João - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.430/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros Jardim

Primavera, Jardim Planalto e Glória - APPG -, com sede no Município de Ilicínea.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.430/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores dos Bairros Jardim Primavera, Jardim Planalto e Glória -

APPG -, com sede no Município de Ilicínea.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 23 que as

atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes

vedado o recebimento de lucro, bonificação ou vantagem, a qualquer título; e, no art.

26, parágrafo único, estabelece que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere de caráter filantrópico, com

personalidade jurídica e com sede e atividades preponderantes no Estado, e

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.430/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Célio Moreira - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.432/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Mãos que Acolhem - AMA -, com sede no

Município de Ataleia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/4/2010 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 4.432/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Mãos que Acolhem - AMA -, com sede no Município de Ataleia.

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, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e

no art. 32 que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

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

Projeto de Lei nº 4.432/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Célio Moreira - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.433/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Artesãos de Arcos - Associarcos -, com

sede no Município de Arcos.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/4/2010 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 4.433/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Artesãos de Arcos - Associarcos -, com sede no Município de Arcos.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica 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. 47, que, na

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

congênere, legalmente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social; e, no art. 48, que os seus conselheiros não serão remunerados, sendo-lhes

vedado o recebimento de bonificações ou vantagens, a qualquer título ou forma.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.433/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Célio Moreira - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.435/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Embaixada do Altíssimo - Geração de Davi

-, com sede no Município de Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/4/2010, 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 4.435/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Embaixada do Altíssimo - Geração de Davi -, 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 no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 1º do art. 12 determina que

os cargos de sua diretoria e conselho fiscal, bem como as atividades de seus

associados, não serão remunerados; e o art. 28 dispõe que, em caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere, com

personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.435/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Delvito Alves - Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.436/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública a Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de Coromandel -

AAPCC -, com sede no Município de Coromandel.
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A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e da 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 4.436/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de Coromandel - AAPCC -, com

sede no Município de Coromandel.

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. 2º, que as

atividades dos diretores não serão remuneradas; e, no art. 38, que, no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidades congêneres.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.436/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Célio Moreira - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Nova Vida, com sede no Município de

Sete Lagoas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/4/2010 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 4.440/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Nova Vida, com sede no Município de Sete Lagoas.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas 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. 25, que as

atividades dos Diretores e dos Conselheiros, bem como as dos sócios, não serão

remuneradas; e, no art. 27, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.440/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Célio Moreira - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.444/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Creche Criança Feliz do Ana Moura, com sede no Município de

Timóteo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/4/2010 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 4.444/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Creche Criança Feliz do Ana Moura, com sede no Município de Timóteo.

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. 11, que as atividades dos Diretores, dos Conselheiros, dos associados, dos

benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas; e, no parágrafo único do art. 30,

que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

instituição congênere, com personalidade jurídica.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.444/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Célio Moreira - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.448/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Humberto Ralph, com sede no

Município de Ribeirão das Neves.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/4/2010 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 4.448/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Humberto Ralph, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica 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, os arts. 12, parágrafo único, e

30 determinam que as atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não

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

bonificação ou vantagem; e o art. 31 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 aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.448/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Célio Moreira - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.449/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em tela visa a declarar
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de utilidade pública a Associação Comunitária Evangélica Ágape - Acea -, com sede

no Município de Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.449/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Evangélica Ágape - Acea -, 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 e funciona há mais de um ano e sua

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

funções.

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

atividades dos Diretores, dos Conselheiros, bem como as dos associados, não serão

remuneradas; e, no art. 32, que, no caso de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica,

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

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.449/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Célio Moreira - Padre João - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.450/2010

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Morro Vermelho,

com sede no Município de Caeté.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.450/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Morro Vermelho, com sede no Município de Caeté.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica 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. 27, que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no art. 32, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere municipal, estadual ou federal.

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 do

projeto, a fim de adequar sua redação à técnica legislativa.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.450/2010 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
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Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Morro

Vermelho, com sede no Município de Caeté.”.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.451/2010

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 a Associação do Peão Vale Verde, com sede no

Município de Ipaba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.451/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação do Peão Vale Verde, com sede no Município de Ipaba.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 46

dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidades sociais, com personalidade jurídica, registradas no Conselho Nacional de

Assistência Social, ou a entidade pública; e o art. 47 determina que as atividades dos
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seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.451/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Célio Moreira - Padre João - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.452/2010

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 a Associação do Bairro Novo Horizonte, com

sede no Município de Timóteo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.452/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação do Bairro Novo Horizonte, com sede no Município de Timóteo.

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. 11

determina que as atividades de seus Diretores, Conselheiros, instituidores e

associados não serão remuneradas; e o art. 32 dispõe que, em caso de sua
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dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

juridicamente constituída, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social,

com sede no Município de Timóteo.

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

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

ao consubstanciado no art. 1o de seu estatuto.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.452/2010 com a Emenda no 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1o do projeto a seguinte redação:

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

Novo Horizonte, com sede no Município de Timóteo.”.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Célio Moreira - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.454/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa Senhora da Piedade e

São Vicente de Paulo, com sede no Município de Açucena.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.454/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Nossa Senhora da Piedade e São Vicente de Paulo, com

sede no Município de Açucena.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica 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. 28 do estatuto constitutivo da instituição determina que as

atividades dos Diretores e dos Conselheiros, bem como as dos associados, serão

inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro,

gratificação, bonificação ou vantagem; e o art. 32 dispõe que, no caso de sua

dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição congênere, com

personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Por fim, apresentamos a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, a

fim de adequar a denominação da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu

estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.454/2010 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 Comunitária Nossa

Senhora da Piedade e São Vicente de Paulo de Açucena, com sede no Município de

Açucena.”.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.456/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo instituir o Dia Estadual da Agricultura Familiar.
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A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/4/2010 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 4.456/2010 propõe que, anualmente, no dia 24 de julho, se

comemore no Estado o Dia da Agricultura Familiar, com o objetivo de divulgar e

promover essa atividade, sua importância econômica e social e a necessidade de seu

fortalecimento, conscientizando a sociedade e os formuladores e gestores de políticas

públicas.

Determina ainda a proposição que, na referida data, o poder público poderá, em

parceria com entidades de agricultores e empreendedores familiares rurais, promover

eventos comemorativos, feiras, campanhas de esclarecimento e outras atividades,

para divulgar a agricultura familiar.

Em sua justificação, o autor do projeto ressalta a relevância da atividade e

esclarece que a instituição da data comemorativa, que coincide com a data de

promulgação da Lei da Agricultura Familiar, Lei Federal no 11.326, de 2006, tem por

objetivo promover maior conscientização acerca dessa atividade, visando à

elaboração de políticas públicas voltadas ao seu fortalecimento.

Não há como negar que a matéria se reveste de grande importância, fazendo parte

da agenda política do governo federal. Com efeito, no dia 14 de abril deste ano, o

Ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, apresentou painel na

conferência internacional “Dinâmicas da transformação rural nas economias

emergentes”, ocorrida na Índia, destacando o fortalecimento da agricultura familiar

como fator econômico e social estratégico na busca de soluções para três grandes

desafios do desenvolvimento no século XXI, como a segurança alimentar, a busca de

uma nova matriz energética para superar a dependência dos combustíveis fósseis e

as mudanças climáticas.

O projeto trata de matéria que se insere na competência legislativa do Estado,

segundo teor do § 1º do art. 25 da Constituição da República. Trata-se da chamada
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competência remanescente ou residual, que faculta ao Estado tratar das matérias que

não se enquadram no campo privativo da União nem do Município. Ademais, a

Constituição mineira, ao enumerar, em seu art. 66, as matérias legislativas de

iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares dos Poderes Executivo e

Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz referência àquela

consubstanciada na proposição sob comento. Portanto, a qualquer membro deste

Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo no caso em apreço.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao parágrafo único do art.

1º, com a finalidade de adequar seu texto à técnica legislativa.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei no 4.456/2010 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – (...)

Parágrafo único – No Dia Estadual da Agricultura Familiar, o poder público

promoverá, em parceria com entidades de agricultores e empreendedores familiares

rurais, eventos comemorativos, feiras, campanhas de esclarecimento e outras

atividades para divulgação da agricultura familiar.”.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Célio Moreira - Delvito Alves

- Antônio Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.457/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela tem por objetivo

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

Buritizeiro.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/4/2010 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 4.457/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município de Buritizeiro.

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. 35, inciso II, que

as atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores

ou equivalentes não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de

vantagens ou benefícios, a qualquer título ou forma; e, no inciso III do mesmo

dispositivo, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, preferencialmente vinculada à Sociedade São

Vicente de Paulo, dotada de personalidade jurídica, com sede e atividades

preponderantes no Estado, preferencialmente no Município de origem, e registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Por fim, apresentamos na parte conclusiva deste parecer a Emenda nº 1, que dá

nova redação ao art. 1º, para adequar o nome da entidade ao consubstanciado no

art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.457/2010 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art 1º – Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de
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Buritizeiro, com sede no Município de Buritizeiro.”.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Célio Moreira - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.458/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Restaurando Vidas, com

sede no Município de Dores do Turvo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/4/2010 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 4.458/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Comunidade Terapêutica Restaurando Vidas, com sede no Município de Dores do

Turvo.

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 parágrafo único do

art. 20, que as atividades de seus Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores,

benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas; e, no art. 29, que, na hipótese

de sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados a entidade registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.458/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Célio Moreira - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.460/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

instituir o Dia do Mototaxista no Estado.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei no 4.460/2010 propõe que, anualmente, no dia 24 de setembro, se

comemore no Estado o Dia do Mototaxista.

Em sua justificação, o autor do projeto ressalta que, segundo dados do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE –, em 2005, 47% das cidades brasileiras

já dispunham de mototáxi, cuja principal característica é atender à demanda por

locomoção das classes mais desassistidas. Argumenta também que a homenagem

que se pretende prestar reitera o compromisso desta Casa com princípios ecológicos

e com a boa qualidade da vida urbana, uma vez que esse tipo de transporte polui

menos sem onerar o fluxo e o estacionamento de veículos nas cidades. Gera, ainda,

segundo o ilustre Deputado, emprego e renda, beneficiando a população, sobretudo

em localidades com poucas oportunidades de trabalho.

O projeto trata de matéria que se insere na competência legislativa do Estado,

segundo teor do § 1º do art. 25 da Constituição da República. Trata-se da chamada

competência remanescente ou residual, que faculta ao Estado tratar das matérias que

não se enquadram no campo privativo da União nem do Município.
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A Lei no 16.182, de 2006, instituiu o dia 27 de julho como Dia do Motociclista em

nosso Estado, a ser comemorado anualmente. Embora, em princípio, possa parecer

que a pretensão do projeto em análise já se encontre abrigada nessa norma, é

preciso fazer uma distinção.

Motociclista é o indivíduo que possui ou faz uso de moto para razões não

profissionais; é aquele que usa a moto para lazer, locomoção, diversão ou esporte.

Esse termo é comumente usado para distinguir tal indivíduo daquele que usa a moto

como meio de trabalho. Neste caso é que se insere o mototaxista.

É importante lembrar também que, em 29/7/2009, entrou em vigor a Lei Federal no

12.009, que reconhece e regulamenta a profissão de mototaxista no Brasil, traçando

as regras gerais para o exercício dessa atividade em todo o território nacional.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei no 4.460/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Delvito Alves - Célio Moreira

- Antônio Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.463/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento Comunitário Vila Leonina,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.463/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Desenvolvimento Comunitário Vila Leonina, com sede no Município de
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Belo Horizonte.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 25, que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no art. 29, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.463/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Delvito Alves - Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.464/2010

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 Comunitária Amigos do Mandiocal –

Ascoam –, com sede no Município de Comercinho.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.464/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Amigos do Mandiocal – Ascoam –, com sede no Município

de Comercinho.

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. 28 do estatuto constitutivo da instituição determina que as

atividades de seus 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. 32 determina que, no caso de

dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição congênere, com

personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.464/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Delvito Alves - Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.467/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Creche Lar Criança Feliz, com sede no Município de

Betim.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/4/2010 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 4.467/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Creche Lar Criança Feliz, 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 art. 28 do estatuto constitutivo da instituição determina que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados são inteiramente gratuitas,

sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer gratificação, bonificação ou vantagem;

e o art. 32, que, no caso de sua dissolução, os bens serão destinados a instituição

congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.467/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Delvito Alves - Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.468/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Cultural Festipen, com sede no Município
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de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.468/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural Festipen, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

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

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não são remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no art. 32, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio 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 4.468/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Delvito Alves - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.469/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela tem por objetivo
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declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Nova

Era – Consep –, com sede no Município de Nova Era.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.469/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário de Segurança Pública de Nova Era – Consep –, com sede no

Município de Nova Era.

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. 37 do estatuto constitutivo da instituição dispõe que, no caso de

sua dissolução, o patrimônio será destinado a entidades afins; e o art. 41 determina

que os membros da Diretoria e dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Técnico não são

remunerados pelo exercício de seus mandatos.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.469/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Célio Moreira - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.472/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em tela visa a declarar de
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utilidade pública a Associação União Fraterna Ensinamentos de Jesus, com sede no

Município de Patrocínio.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem a proposição a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.472/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação União Fraterna Ensinamentos de Jesus, 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 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. 19, que as

atividades desenvolvidas pelos Diretores, pelos Conselheiros e pelos associados não

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

bonificação ou vantagem; e, no parágrafo 2º do art. 21, que, na hipótese de sua

dissolução, os bens remanescentes serão destinados a outra instituição congênere,

com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social –

CNAS.

Por fim, apresentamos a Emenda nº 1, redigida na parte conclusiva deste parecer,

que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a finalidade de adequar o nome da

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

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.472/2010 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
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EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a União Fraterna Ensinamentos de

Jesus, com sede no Município de Patrocínio.”.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Célio Moreira - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.473/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública o Centro de Apoio Comunitário de Contagem, com sede nesse

Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.473/2010 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Apoio Comunitário de Contagem, com sede nesse Município.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

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

de 1998.

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

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano e tem personalidade jurídica e sua diretoria

é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 13 do seu estatuto determina que o exercício dos

cargos de sua diretoria não será remunerado e o parágrafo único do art. 28 preceitua

que, no caso de sua extinção, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, legalmente constituída.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.473/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.476/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Paraisense de Defesa do Folclore

Brasileiro, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.476/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Paraisense de Defesa do Folclore Brasileiro, com sede no Município de São

Sebastião do Paraíso.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

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

de 1998.

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

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano e tem personalidade jurídica e sua diretoria

é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 40 do seu estatuto determina que os cargos de seus

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

remunerados e o art. 46 preceitua que, no caso de sua extinção, o patrimônio

remanescente será destinado a instituição municipal, estadual ou federal de fins
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idênticos ou semelhantes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.476/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Célio Moreira - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.477/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Banda Municipal de Música de São Sebastião

do Paraíso, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.477/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Banda Municipal de Música de São Sebastião do Paraíso, com sede no Município de

São Sebastião do Paraíso.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas 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. 18, que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,
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no art. 27, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente reverterá a entidade congênere de fins não econômicos, municipal,

estadual ou federal.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.477/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Célio Moreira - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.478/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Folclórica das Escolas de Samba

de São Sebastião do Paraíso, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.478/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Folclórica das Escolas de Samba de São Sebastião do Paraíso, com

sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas 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. 32 do estatuto constitutivo da instituição determina que as
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atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e o

art. 36 que, no caso de dissolução, o remanescente de seu patrimônio líquido será

destinado a instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou

semelhantes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.478/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Célio Moreira - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.480/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Loja Maçônica Boanerges Barbosa de Castro, com sede no

Município de Juiz de Fora.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.480/2010 pretende declarar de utilidade pública a Loja

Maçônica Boanerges Barbosa de Castro, com sede no Município de Juiz de Fora.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão listados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

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

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano e tem personalidade jurídica e sua diretoria

é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 15, § 6º, do seu estatuto determina que o exercício
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dos cargos de seus Diretores não será remunerado e o art. 19, § 3º, preceitua que, no

caso de sua extinção, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

filantrópica, de utilidade pública, do Município de Juiz de Fora.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.480/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Célio Moreira - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.484/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Genaro, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Peniel, com sede no

Município de Ipatinga.

A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 17/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.484/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Peniel, com sede no Município de Ipatinga.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

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

atividades dos Diretores, dos Conselheiros e dos associados não serão remuneradas,
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sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou

vantagem; e o art. 32 determina que, no caso de dissolução, os bens remanescentes

serão destinados a instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

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

Emenda nº 1, redigida ao final deste parecer, que dá nova redação ao art. 1º do

projeto, com a finalidade de adequar o nome da instituição ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.484/2010 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 Comunitária Peniel de

Ipatinga, com sede no Município de Ipatinga.”.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Célio Moreira - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.087/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder

Executivo a criar Salas de Leitura nas Escolas da Rede Estadual de Ensino de Minas

Gerais”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 12/3/2009, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Compete agora a esta Comissão, nos

termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno, emitir parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da matéria.

Fundamentação

O projeto em análise, em seu art. 1º, autoriza o Poder Executivo a criar uma sala de
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leitura em cada escola pública estadual. Estabelece, ainda, que, nas novas

edificações, a sala de leitura constará na planta arquitetônica e, nas escolas em

funcionamento, caberá à direção adequá-la ao prédio, devendo ser mobiliada

convenientemente para o fim a que se destina e abastecida com acervo pertinente,

adequado e suficiente. Por fim, em seu art. 5º, dispõe sobre a designação de um

professor responsável pelas atividades de mediação na sala de leitura.

Nota-se que o projeto de lei sob comento autoriza o Poder Executivo a implementar

medidas de sua competência, o que se mostra inócuo, uma vez que cabe a esse

Poder, no exercício de seu juízo discricionário, decidir, segundo as circunstâncias,

sobre a necessidade ou não de instalar salas de leitura nas suas escolas. Não se

mostra conveniente que o Poder Legislativo autorize o Executivo, por meio de atos

legislativos, a realizar atos de sua própria competência. A rigor, a autorização

legislativa, como medida necessária para legitimar atos e ações de outro Poder, tem

sede constitucional e deve ser interpretada restritivamente, sob pena de comprometer

o princípio da separação dos Poderes. Outrossim, como o projeto se reveste de

cunho meramente autorizativo, não vincula o destinatário do comando normativo – no

caso, o Poder Executivo.

É oportuno informar que a Lei nº 18.312, de 6/8/2009, que institui a Política

Estadual do Livro, em seu art. 4º, estabelece que competem ao poder público, entre

outras, as seguintes atribuições: a) a criação e a execução de projetos de acesso ao

livro e o incentivo à leitura, bem como a ampliação dos projetos existentes; b) o

estabelecimento de parcerias com entidades públicas ou privadas para o

desenvolvimento de programas de incentivo à leitura; c) o incentivo à criação e à

execução de projetos voltados para o estímulo e a consolidação do hábito de leitura

mediante revisão e ampliação do processo de alfabetização e leitura de textos de

literatura nas escolas; d) a exigência de acervo mínimo de livros nas bibliotecas

escolares para autorização de funcionamento de escolas públicas e privadas; e) o

incentivo à adoção, pelas escolas públicas e privadas, de obras literárias produzidas

no Estado; f) a elaboração, pelos órgãos competentes, de um cronograma de eventos

e atividades de incentivo à leitura nas escolas da rede pública estadual.

Ainda no âmbito do Estado, a Superintendência de Bibliotecas Públicas, vinculada à
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Secretaria de Estado de Cultura, tem por finalidade programar a política de

bibliotecas públicas, gerenciar as unidades a ela subordinadas e dar apoio técnico ao

Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais, atendendo aos princípios da

preservação, da divulgação e do acesso ao patrimônio bibliográfico. Assim, compete-

lhe: a) promover a aplicação e a disseminação de conceitos e práticas que visem à

valorização, dinamização e modernização das atividades ligadas às bibliotecas

públicas, priorizando as unidades a ela subordinadas; b) promover ação

descentralizada de estímulo à leitura, colaborando com as iniciativas de criação e

aprimoramento das bibliotecas públicas municipais e comunitárias; c) desenvolver e

estimular ações de implantação, valorização e dinamização das bibliotecas públicas

polo; d) atuar como unidade de integração e intercâmbio entre as bibliotecas públicas

estaduais e instituições congêneres; e) estimular programas de formação de pessoal

especializado para gerência e desenvolvimento de projetos de incentivo à leitura e de

criação de bibliotecas públicas e comunitárias; f) planejar, coordenar e executar

ações concernentes à guarda, organização, conservação, restauração e acesso ao

acervo sob sua guarda; g) programar ações visando a estabelecer política de seleção

e descarte de acervo bibliográfico; h) apoiar e subsidiar as demais unidades

administrativas da Secretaria de Estado de Cultura na elaboração e execução de

planos, programas e projetos correlatos.

Informamos, ainda, que, em resposta ao pedido de diligência formulado por esta

Comissão, a Secretaria de Estado de Educação, no Parecer nº 25/2009, concluiu que

a proposição se apresenta “como importante medida de incentivo à cultura,

constituindo espaço privilegiado para o desenvolvimento das competências e

habilidades de leitura”.

Dessa forma, tendo em vista a relevância da matéria, apresentamos o Substitutivo

nº 1 ao final deste parecer, incorporando a ideia do projeto à legislação vigente.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 3.087/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 18.312, de 6 de agosto de 2009, que institui a Política Estadual do
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Livro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 4º da Lei nº 18.312, de 6 de agosto de 2009, fica acrescido do

seguinte inciso VIII:

“Art. 4º – (...)

VIII – incentivar a criação de salas de leitura nas escolas da rede pública e privada

de ensino.”.

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

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Célio Moreira - Antônio

Júlio - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.730/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itaguara o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/9/2009 e distribuída às

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

Vem agora a este órgão colegiado, a quem compete examiná-la preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Em 29/9/2009, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência à Secretária

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

alienação pretendida; ao Prefeito Municipal de Itaguara para se pronunciar sobre o

interesse do Município; e ao autor, para que encaminhasse cópia do registro do

imóvel.

Atendidas as solicitações, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.730/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Itaguara o imóvel constituído de área com 720m², situado na Rua

Itaúna, s/nº, esquina com Rua Oliveira, nesse Município, e registrado sob o nº 3.954
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do Livro nº 2-RG, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itaguara.

Esse bem foi doado ao Estado pelo Município, para abrigar a Delegacia de Polícia

Civil, desativada há algum tempo. No local também funciona, de forma precária, uma

policlínica municipal.

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. Com essa finalidade,

o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o referido imóvel será destinado

à implantação de uma Unidade Básica de Saúde Urbana e uma farmácia do

Programa Farmácia de Minas, o que possibilitará a ampliação e estruturação dos

serviços de saúde do Município de Itaguara, melhorando a qualidade do atendimento

prestado a sua população.

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

deve ser revestido de garantia, que, no presente caso, está prevista no art. 2º do

projeto em questão, que estabelece o retorno do bem ao patrimônio do doador se, no

termo avençado, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –,

por meio da Nota Técnica nº 430/2009, posicionou-se favoravelmente à pretendida

transferência de domínio, uma vez que foi acordada com a Polícia Civil a doação,

pelo Município, de outro terreno para a instalação da Delegacia e que não há

previsão de projetos sociais para sua utilização, além da importância da finalidade

que será dada ao imóvel.

Por seu turno, o Prefeito de Itaguara, por meio do expediente datado de 5/10/2009,

reafirma que o Município tem necessidade do imóvel para melhorar o atendimento na

área de saúde.

Finalizando, apresentamos a Emenda nº 1, no final deste parecer, que dá nova

redação ao “caput” do art. 1º, com a finalidade de suprimir dados cadastrais

desenecessários e adequar sua redação à técnica legislativa.

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

do Projeto de Lei nº 3.730/2009 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itaguara o

imóvel com área de 720m² (setecentos e vinte metros quadrados), situado na Rua

Itaúna s/nº, esquina com Rua Oliveira, nesse Município, e registrado sob o nº 3.954, a

fls. 233 do Livro nº 2-RG, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Itaguara.”.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Antônio Júlio - Delvito Alves -

Célio Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.730/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Deputado Neider Moreira e visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Itaguara o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou.

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.730/2009 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Itaguara o imóvel com área de 720m², situado na Rua Itaúna, s/nº,

esquina com Rua Oliveira, nesse Município.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o parágrafo único do art.

1º do projeto estabelece que o terreno será destinado à implantação de uma Unidade

Básica de Saúde Urbana e uma farmácia do Programa Farmácia de Minas; e o art. 2º

prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo avençado, não lhe
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tiver sido dada essa destinação.

A autorização legislativa para a alienação de bem público é exigência da Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a

elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode

ser realizada com a referida autorização.

O projeto de lei em análise, portanto, 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.

Ressalte-se, por fim, que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, dá nova redação ao “caput” do art. 1º, com a finalidade de

suprimir dados cadastrais desnecessários e adequar sua redação à técnica

legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.730/2009, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2010.

Zé Maia, Presidente - Carlos Gomes, relator - Agostinho Patrus Filho - Tiago

Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.058/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, a proposição em epígrafe institui a

política de qualidade de vida e saúde no trabalho no âmbito da administração

estadual.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 28/11/2009, o projeto foi distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde para receber parecer, nos termos do

art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, analisar os aspectos jurídico,

constitucional e legal da matéria, fundamentada nos termos seguintes.
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Fundamentação

A proposição em análise objetiva instituir a política de qualidade de vida e saúde no

trabalho no âmbito da administração estadual com o objetivo de desenvolver ações

que preservem a saúde dos servidores, promovam as melhorias do estilo de vida e

das condições laborais.

Nos termos do projeto, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Minas Gerais – Ipsemg – deverá coordenar e integrar ações e programas nas áreas

de assistência à saúde, perícia oficial, promoção, prevenção e acompanhamento da

saúde dos servidores das administrações estaduais direta, autárquica e fundacional,

de acordo com a política de atenção à saúde e à segurança do trabalho do servidor

estadual, estabelecida pelo governo.

Prevê ainda o projeto que o Sistema Estadual de Saúde, por meio de suas

instituições, desenvolverá programa da saúde a ser implantado nos órgãos de serviço

público, a fim de promover a melhoria da saúde do servidor. Entre as ações previstas,

destacam-se as atividades de prevenção de distúrbios osteomusculares relacionados

com o trabalho, conforme estabelece o art. 3º.

Finalmente, a proposição objetiva determinar que os responsáveis pelas ações do

programa sejam profissionais especializados, devidamente registrados no Conselho

Regional de Educação Física – Cref – ou no Conselho Regional de Fisioterapia e

Terapia Ocupacional – Crefito.

É sabido que os distúrbios ocasionados por atividades relacionadas ao trabalho

incluem esforço repetitivo, jornadas extensas, ausência de pausas ou períodos de

pausas insuficientes, posturas inadequadas, estresse, pressão psicológica por

produtividade, entre outros. Em face da relevância dos efeitos para a saúde do

servidor público advindos das condições de trabalho, a Lei nº 18.694, de 4/1/2010,

que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG –

para o exercício de 2010, criou o Programa Preventivo em Saúde Ocupacional,

Programa nº 773. Assim, a Lei nº 17.347, de 16/1/2008, que dispõe sobre o PPAG

para o período de 2008-2011, passou a conter o referido programa.

Conforme o Anexo II da Lei nº 17.347, que contém os programas e as ações da

administração pública estadual para o período 2008-2011, organizados por setor
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governamental, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão é a unidade

responsável pelo Programa nº 773. No âmbito desse programa, verifica-se a Ação nº

4650, de prevenção de doenças ocupacionais, que tem por finalidade promover e

manter a saúde dos servidores públicos estaduais efetivos, de acordo com a Lei nº

16.192, de 2006, por meio de levantamentos ambientais, treinamentos, exames

médicos de saúde ocupacional e outras ações específicas, e, consequentemente,

reduzir o absenteísmo e evitar o agravamento de doenças osteomusculares

relacionadas ao trabalho e de patologias relacionadas ao uso profissional da voz.

Vê-se, portanto, que o PPAG em vigor para o quadriênio 2008-2011 contém

programa que contempla ações como as que a proposição analisada pretende

implementar.

Por outro lado, cumpre-nos observar que a instituição de uma política de qualidade

de vida e saúde no trabalho no âmbito da administração estadual nos termos da

proposição representa, de fato, a instituição de um programa de governo,

notadamente pelas atribuições previstas para o Ipsemg, entidade vinculada à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, assim como pelas atividades que

seriam desempenhadas pelo referido Instituto.

Nesse sentido, vale ressaltar o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na

Decisão de Questão de Ordem suscitada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº

224 (ADIQO 224/RJ), que decidiu não ser pertinente a edição de lei específica

criando programa, ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição da

República, conforme o disposto nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º.

Com efeito, a elaboração e a execução de plano ou programa administrativo são

atividades que integram o rol de competências do Executivo para realizar ações de

governo, prescindindo de previsão legal. A apresentação de projeto de lei tratando de

tema dessa natureza constitui, portanto, iniciativa inadequada, porquanto inócua, uma

vez que pretende obrigar o Poder Executivo a implementar ações que já estariam

entre aquelas de sua competência constitucional.

A Constituição da República, nos termos do seu art. 2º, estabelece que são

Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e

o Judiciário. Conforme a Lei Maior, cada Poder possui uma função predominante, que
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o caracteriza como detentor de parcela da soberania estatal, além de outras funções

previstas no texto constitucional.

No que toca à matéria em análise, cabe ressaltar que as funções típicas do Poder

Legislativo são a legislação e a fiscalização da administração pública, não havendo

predominância de uma sobre a outra.

Ao Poder Executivo, a Constituição atribui a função típica de administrar.

Diante do exposto, e sem olvidar que as medidas propostas já estão contempladas

pelo PPAG, apresentamos a seguinte conclusão.

Conclusão

Concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de

Lei nº 4.058/2009.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Célio Moreira - Antônio

Júlio - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.234/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, a proposição em epígrafe “dispõe sobre a

capacitação dos Conselheiros representantes da sociedade civil nos conselhos do

Estado de Minas Gerais”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 25/2/2010, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública para receber

parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos jurídico,

constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

A proposição sob comento determina a capacitação permanente dos Conselheiros

representantes da sociedade civil os quais integram os conselhos da administração

pública estadual, no escopo de garantir a esses agentes públicos condições

adequadas para a formulação de estratégias de operacionalização das políticas
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públicas e o controle da execução de tais políticas. Para tanto, o projeto prevê a

participação em cursos, seminários, oficinas de trabalho, debates, conferências e o

uso de metodologias de educação à distância.

Entre os objetivos do processo de capacitação de que trata o projeto, destacam-se

a discussão de diretrizes e princípios que definem as diversas políticas públicas em

que atuam; o fortalecimento da atuação dos Conselheiros como elementos

catalisadores da participação da comunidade na implementação das políticas

públicas; o desenvolvimento de estratégias que promovam o intercâmbio de

experiências entre os conselhos e o incremento da articulação com suas bases; e a

contribuição para a formação de uma consciência cidadã que leve em conta a

compreensão ampliada da sua área de atuação e sua articulação intersetorial com

outras áreas das políticas públicas.

No tocante à operacionalização desse processo de capacitação, o Estado deve

valer-se da seleção e da preparação de material informativo; da identificação de

técnicos e parceiros que desempenharão o papel de agentes transmissores de

informações; da realização das atividades mediante ampla discussão dos temas; e do

estabelecimento de parcerias com os Municípios interessados.

À primeira vista, tem-se a impressão de que o projeto dispõe sobre a organização e

a atividade do Executivo, invadindo a competência do Governador do Estado ou de

autoridades que lhe são diretamente subordinadas para o tratamento da matéria.

Entretanto, esse entendimento nos parece equivocado, pois a proposição apenas

torna obrigatória a capacitação de conselheiros originários da sociedade civil nos

respectivos conselhos de que participem como forma de conferir mais eficácia à

atuação de tais agentes no controle das políticas públicas. Sob essa ótica, a

proposição está em harmonia com o princípio da eficiência, insculpido no “caput” do

art. 37 da Constituição da República e no “caput” do art. 13 da Carta mineira. O

princípio em questão abrange dois aspectos: o primeiro diz respeito à estrutura

orgânica adequada à execução da atividade e o segundo refere-se à atuação

funcional do agente, que deve dispor do mínimo de conhecimento e capacitação

necessários ao bom desempenho da função pública. Nesse caso, o projeto visa a

densificar o postulado constitucional da eficiência, mediante a exigência da
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necessária qualificação dos conselheiros que representam a sociedade civil, a bem

do serviço público.

Embora a maioria dos órgãos colegiados integrem a estrutura do Executivo, o que é

normal em razão da competência desse Poder para a prestação de serviços públicos

que propiciem mais comodidade e conforto aos cidadãos, é próprio do Poder

Legislativo estabelecer regras gerais e abstratas a serem aplicadas pelo Poder

administrador. Assim, as balizas da ação administrativa são ditadas pelo Parlamento,

que goza de ampla liberdade para a edição de normas jurídicas, observadas,

obviamente, as diretrizes constitucionais. Nessa seara, o legislador pode optar pela

capacitação de determinada categoria de agentes públicos e impor, previamente, a

realização de cursos, seminários e eventos voltados para o seu aprimoramento.

Qualificar profissionais para o exercício da atividade estatal é uma tendência da

administração pública, ainda que não se trate de agente submetido ao regime

estatutário ou celetista, como é o caso dos Conselheiros de que trata o projeto.

Portanto, a matéria deve ser analisada com os olhos voltados para a finalidade

pública, pois, quanto mais capacitados os agentes do Estado, maiores são as

possibilidades de uma atuação célere, efetiva e dinâmica, em estreita sintonia com a

desejada eficiência administrativa.

Conclusão

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

Projeto de Lei nº 4.234/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Célio Moreira (voto em branco) - Padre

João - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.255/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, dispõe sobre a

publicação de matérias de interesse dos Poderes do Estado no órgão oficial.

A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas nºs 1 e 2, que
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apresentou.

Cabe a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno, pronunciar-se sobre o

mérito da proposição.

Fundamentação

Nos termos da mensagem encaminhada pelo Governador do Estado, pretende-se

que a Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - Iomg - passe a divulgar

quadrimestralmente o montante individualizado das despesas com publicação de

cada órgão e entidade integrante do Orçamento Fiscal do Estado, nos três Poderes.

Ademais, ao final da proposta, propõe-se a revogação da Lei nº 10.468, de 5/4/91,

que regula a matéria. Tal lei determina que o pagamento das despesas com a

publicação dos atos oficiais e com o noticiário de interesse dos Poderes do Estado

seja de responsabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda. A Secretaria deve

efetuar mensalmente o pagamento, à vista da fatura global apresentada pela

Imprensa Oficial.

Portanto, o projeto em estudo inova o disciplinamento do tema em três aspectos.

O art. 2º estabelece que as dotações orçamentárias por conta das quais correrão as

citadas despesas serão consignadas no orçamento da Imprensa Oficial e terão como

fonte de financiamento recursos ordinários livres do Tesouro (fonte Código 10), e não

mais recursos diretamente arrecadados (fonte Código 60), como atualmente ocorre.

Se hoje o governo transfere recursos para a Fazenda, que depois os transfere para a

Imprensa, nos termos do projeto, a Imprensa irá atender diretamente às demandas

dos Poderes do Estado. Embora continue a haver registro contábil de todas essas

despesas, a grande virtude da mudança, que é de ordem financeira, está em que

assim se elimina a dupla contagem das receitas. Atualmente, a mesma receita do

Estado é contada também como receita da Imprensa, como se ela fosse um

prestador de serviços autônomo, uma empresa “contratada” pelo Estado.

Ademais, a mudança pretendida simplifica e torna mais ágil o procedimento relativo

às despesas com publicação, além de propiciar mais segurança na realização dos

registros contábeis e possível redução dos custos dessa atividade.

Já o art. 3º da proposição pretende ampliar a transparência das publicações da

Imprensa Oficial, ao determinar que a autarquia passe a divulgar,
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quadrimestralmente, o montante individualizado das despesas com publicação de

cada órgão ou entidade estatal, indicando pormenorizadamente os serviços

prestados.

Por último, de acordo com o parágrafo único do art. 3º, as despesas com a

publicação de matérias 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, medida que

contribui para o equilíbrio das contas públicas.

A Comissão de Constituição e Justiça, de modo acertado, alterou o art. 1º do

projeto, acrescentando-lhe parágrafo único para tornar facultativa a publicação no

“Minas Gerais” dos atos oficiais e do noticiário dos Poderes do Estado, em respeito

ao princípio da separação e independência destes. Não pode a lei de iniciativa do

Executivo determinar que todos os Poderes publiquem seus atos por meio da

Imprensa Oficial, entidade que integra a administração indireta desse Poder. Hoje,

por exemplo, a publicação por meio eletrônico está prevista na Lei Complementar nº

111, de 13/1/2010, que criou o “Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do

Estado”, que substituirá a versão impressa publicada no “Minas Gerais” e será

veiculado, sem custos, no portal desse Tribunal na internet. Ainda mostrou a referida

Comissão que o Tribunal de Justiça do Estado, por meio da Portaria Conjunta nº

119/2008, igualmente instituiu diário eletrônico para a publicação e divulgação dos

atos processuais e administrativos, o qual substituirá a versão impressa do diário

oficial do Estado. Trata-se, como bem disse a Comissão de Constituição e Justiça, de

tendência que se justifica por diversos fatores, como os benefícios ambientais

advindos da economia de papel e a facilidade de acesso à informação.

A citada Comissão, entretanto, não constatou a existência de óbice ao dispositivo

da proposta que determina a publicação pela Imprensa Oficial, de forma

pormenorizada, do montante das despesas com publicidade de cada órgão ou

entidade integrante do orçamento do Estado, pois assim se confere, de modo

adequado e razoável, mais densidade normativa ao princípio da publicidade,

consignado no art. 37 da Constituição da República. E fez tal Comissão a necessária

referência à Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar Federal nº 101,
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de 4/5/2000), que elege a transparência na gestão pública como um de seus pilares.

A Comissão de Constituição e Justiça, ademais, entendeu que, para se atingir a

clareza peculiar ao texto normativo, o parágrafo único do art. 3º do projeto necessita

de alguns reparos, que merecem a anuência desta Comissão.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.255/2010 com

as Emenda nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Elmiro Nascimento, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Neider Moreira -

Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.350/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre

ensino profissionalizante.

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

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas

nºs 1 e 2, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa a dispor sobre cursos profissionalizantes. Os arts.

36-A a 36-D da Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96, Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional - LDB -, e a Resolução CNE/CEB nº 4, de 27/10/2005, tratam do

ensino profissionalizante e das diretrizes curriculares nacionais para a educação

profissional técnica de nível médio no País.

Em nível federal, compete ao Ministério da Educação, por meio da Secretaria de

Educação Profissional e Tecnológica - Setec -, planejar, orientar, coordenar e

supervisionar o processo de formulação e implementação da política da educação

profissional e tecnológica. Entre os programas federais voltados para essa

modalidade de ensino, destacamos o Programa Brasil Profissionalizado e o Programa
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Nacional de Integração Profissional com a Educação Básica na Modalidade de

Educação de Jovens e Adultos.

No Estado, a Secretaria de Educação - SEE - desenvolve essa modalidade de

ensino por meio do Programa de Educação Profissional - PEP -, instituído em outubro

de 2007, que tem por objetivo qualificar para o trabalho alunos do 2º e 3º anos do

ensino médio das escolas estaduais e jovens de 18 a 24 anos que já concluíram o

ensino médio na rede pública ou privada. Com uma meta inicial de atingir 110 mil

alunos até dezembro de 2010, já em 2009 essa meta foi ultrapassada.

Esse programa oferece a possibilidade de formação técnica nas instituições que

integram a Rede Mineira de Formação Profissional, a saber: escolas estaduais de

nível médio; escolas credenciadas, pertencentes ao sistema “S” e particulares;

escolas federais, municipais e filantrópicas conveniadas. Ademais, os cursos técnicos

são oferecidos de forma integrada no ensino médio, nas modalidades concomitante e

subsequente (ou pós-médio).

O projeto em análise tem por objetivo precípuo agilizar o processo de

implementação do ensino profissionalizante no Estado; no entanto, a proposição

apresenta impropriedades jurídicas e constitucionais, razão pela qual a Comissão de

Constituição e Justiça apresentou em seu parecer emendas supressivas, as quais

acatamos, subtraindo do texto original os arts. 1º, 2º, 4º e 5º. Dessa forma,

permaneceriam, para a análise de mérito, os arts. 3º e 6º, que dispõem,

respectivamente, sobre a carga horária dos cursos técnicos e sobre a vigência da

futura lei.

Por ser a carga horária estabelecida no art. 3º da proposição em análise

correspondente ao determinado no art. 24 da LDB e por ser o seu art. 6º uma

cláusula de vigência, não encontramos óbices quanto ao mérito do Projeto de Lei nº

4.350/2010.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.350/2010 com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.
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Ruy Muniz, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.391/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Walter Tosta, “dispõe sobre a

obrigatoriedade de repasse a garçons, ‘barmen’, ‘maîtres’ e trabalhadores que

desempenham funções correlatas, da gratificação de 10% sobre o valor da conta

concedida de maneira opcional pelos consumidores e a título de gorjeta, em bares,

restaurantes e similares, no Estado de Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/3/2010, foi a proposta distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre os aspectos jurídicos,

constitucionais e legais do projeto, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em tela objetiva disciplinar o rateio da gorjeta paga pelos consumidores

dos serviços prestados por bares, restaurantes e similares, por intermédio de

garçons, ‘barmen’, ‘maîtres’ e trabalhadores que desempenham funções correlatas,

assegurando, também, o caráter opcional e a forma como esse pagamento pode

efetivar-se.

Segundo o autor do projeto, a medida pretende resguardar o direito dos

profissionais de receberem essas gorjetas diretamente dos clientes, evitando que

alguns estabelecimentos não promovam o repasse dos valores percebidos a esse

título e se apropriem das importâncias.

Entretanto, trata-se de medida que, embora da maior relevância, não pode ser

disciplinada por esta Casa Legislativa, uma vez que a legislação relativa ao direito do

trabalho é da competência privativa da União, consoante o disposto no art. 22, inciso

I, da Carta da República. Vejamos, sobre a matéria, o seguinte julgado oriundo do

Tribunal Superior do Trabalho, quando da apreciação do Agravo de Instrumento em

Recurso de Revista nº 487096/1998, conforme publicado no “Diário da Justiça” de
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14/9/2000:

“Agravo de instrumento - recurso de revista. Competência privativa da União para

legislar sobre direito do trabalho. A competência privativa da União para legislar sobre

direito do trabalho, prevista no art. 22, I, da Constituição da República, impõe, por

corolário, que os reajustes de salários de empregados previstos em legislação federal

incidam sobre as relações contratuais trabalhistas dos Estados-Membros e de suas

autarquias. Aplicação da Orientação Jurisprudencial nº 100 da SDI. Agravo não

provido.”

É oportuno lembrar que a matéria já se encontra disciplinada no art. 457 da

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT –, cujo teor é o seguinte:

“Art. 457 – Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos

legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como

contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.

§ 1º – Integram o salário não só a importância fixa estipulada como também as

comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagem e abonos

pagos pelo empregador.

§ 2º – Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para

viagem que não excedam de cinquenta por cento do salário percebido pelo

empregado.

§ 3º – Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo

cliente ao empregado, como também aquela que for cobrada pela empresa ao cliente,

como adicional nas contas, a qualquer título e destinada à distribuição aos

empregados.”

O § 3º do art. 1º do projeto em análise, por sua vez, versa sobre meios de

pagamento, quando estabelece a possibilidade de quitação da gorjeta mediante a

utilização de cartão de crédito ou cheque, medida da alçada do Banco Central do

Brasil.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.391/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Delvito Alves - Célio Moreira.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.388/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.388/2010 institui a

prorrogação por sessenta dias da licença-maternidade no âmbito da administração

pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.

Aprovado no 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 4, da Comissão de Constituição e

Justiça, e a Emenda nº 10, da Comissão de Administração Pública, retorna agora o

projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos do art.

102, I, c/c o art. 189, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em exame pretende prorrogar por sessenta dias a licença-

maternidade das servidoras e militares da administração pública direta, autárquica e

fundacional do Poder Executivo.

Conforme ressaltamos ao examinar a matéria no 1º turno, a medida proposta

baseia-se no direito social de proteção à maternidade e à infância, expresso no art. 6º

da Constituição da República, e promove a proteção especial do Estado à família e à

criança, determinada pelos arts. 226 e 227 do mesmo Diploma Legal.

Com efeito, a amamentação e os cuidados maternos nos primeiros meses de vida

da criança representam importante fator para o seu pleno desenvolvimento físico,

psicológico e cognitivo e resultam em benefícios qualitativos, em médio e longo

prazos, para a família, a sociedade e o Estado.

Reiteramos, dessarte, que é plenamente justificável estender-se às servidoras

públicas do Estado e sobretudo a seus filhos o direito à prorrogação da licença-

maternidade previsto na Lei Federal nº 11.770, de 9/9/2008.

O projeto suscitou ampla discussão no 1o turno, tanto nas Comissões pelas quais

passou quanto em Plenário. A Comissão de Constituição e Justiça promoveu, por

meio das Emendas nºs 1 a 4, a adequação de seu texto às normas constitucionais e

legais norteadoras da matéria. Esta Comissão, por seu turno, aperfeiçoou a
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proposição com a Emenda nº 10, que visa impedir que o gozo do benefício prejudique

o desenvolvimento da servidora na respectiva carreira no serviço público.

Assim, a forma como o projeto foi aprovado no 1o turno reflete o entendimento

havido entre os grupos políticos desta Casa com o objetivo de aprimorar a matéria.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.388/2010

no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2010.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Ivair Nogueira - Padre João - Lafayette de

Andrada.

PROJETO DE LEI Nº 4.388/2010

(Redação do Vencido)

Institui programa para prorrogação da licença-maternidade no âmbito da

administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído, no âmbito da administração pública direta, autárquica e

fundacional do Poder Executivo, programa destinado a prorrogar por sessenta dias a

licença-maternidade.

Art. 2º – Serão beneficiadas pela prorrogação da licença-maternidade as servidoras

públicas lotadas ou em exercício nos órgãos e entidades integrantes da

administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.

§ 1º – A prorrogação será automática e concedida à servidora pública que requeira

a licença-maternidade prevista no art. 17 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março

de 2002.

§ 2º – O início da prorrogação a que se refere o § 1º dar-se-á no dia subsequente

ao do término da vigência da licença-maternidade.

§ 3º – A prorrogação do benefício a que fazem jus as servidoras públicas

mencionadas no “caput” será igualmente garantida à servidora adotante ou detentora

de guarda judicial para fins de adoção de criança, na seguinte proporção:

I – sessenta dias, no caso de criança de até um ano de idade;

II – trinta dias, no caso de criança de mais de um e menos de quatro anos de idade;
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e

III – quinze dias, no caso de criança de quatro a oito anos de idade.

Art. 3º – A servidora que esteja em gozo da licença-maternidade na data da

publicação desta lei terá direito à prorrogação automaticamente.

§ 1º – A servidora cuja licença-maternidade tenha terminado nos sessenta dias

anteriores à data da publicação desta lei, mesmo que tenha retornado ao exercício de

suas funções, poderá requerer prorrogação pelo período que faltar para se

completarem cento e oitenta dias contados da data da concessão da licença.

§ 2º – A prorrogação de que trata o § 1º deverá ser requerida antes de se

completarem cento e oitenta dias contados da data da concessão da licença-

maternidade e não poderá exceder esse prazo.

Art. 4º – O gozo do benefício de que trata esta lei não prejudicará o

desenvolvimento da servidora na respectiva carreira.

Art. 5º – Em caso de falecimento da criança, cessará imediatamente o direito a

prorrogação previsto nesta lei.

Art. 6º – Durante o prazo de prorrogação da licença-maternidade, a servidora não

poderá exercer atividade remunerada, e a criança não poderá ser mantida em creche

ou instituição similar.

Parágrafo único – Em caso de descumprimento do disposto no "caput" deste artigo,

a servidora perderá o direito à prorrogação.

Art. 7º – O disposto nesta lei aplica-se à militar, conforme previsto no art. 2º da Lei

Complementar nº 109, de 22 de dezembro de 2009.

Art. 8º – A prorrogação da licença de que trata esta lei será custeada com recursos

do Tesouro Estadual.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.403 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.403/2009, de autoria do Deput ado Djalma Diniz, que dá

denominação de Rodovia João da Costa Mafra ao trecho que liga o Município de

Imbé de Minas à BR-116, entroncamento Ubaporanga, 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° 3.403/2009

Dá denominação à rodovia que liga o Município de Imbé de Minas à BR-116.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada João da Costa Mafra - Joã o do Tino a rodovia que liga o

Município de Imbé de Minas à BR-116.

Parágrafo único - A rodovia a que se refere o “caput” faz parte do Programa de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios - Proacesso -, da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.

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

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.862 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.862/2009, de autoria do Deput ado Carlos Pimenta, que dá a

denominação de Rodovia Gerson Cangussu ao trecho que liga a Rodovia BR-122 ao

Balneário Bico da Pedra, no Município de Janaúba, 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° 3.862/2009

Dá denominação à rodovia que liga a BR-122 ao Balneário Bico da Pedra, no

Município de Janaúba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica denominada Gerson Cangussu a rodovia  que liga a BR-122 ao

Balneário Bico da Pedra, no Município de Janaúba.

Parágrafo único - A rodovia a que se refere o “caput” faz parte do Programa de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios - Proacesso -, da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.

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

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.112 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.112/2009, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária Aiuruocana de Radiodifusão,

com sede no Município de Aiuruoca, 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° 4.112/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Aiuruocana de Radiodifusão,

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 Comunitária Aiuruocana

de Radiodifusão, com sede no Município de Aiuruoca.

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

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 5/5/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento da Sra. Gilda Rabelo,
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ocorrido em 5/5/2010, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 8 DE MAIO DE 2010

ATAS

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 6/5/2010

Presidência dos Deputados José Henrique, Weliton Prado e Domingos Sávio

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

Correspondência: Ofício nº 12/2010, do Presidente do Tribunal de Justiça - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.552 a

4.559/2010 - Projeto de Resolução nº 4.560/2010 - Requerimentos nºs 5.989 a

6.001/2010 - Requerimentos das Comissões de Assuntos Municipais (2) e de Defesa

do Consumidor e dos Deputados Paulo Guedes e Antônio Júlio - Proposições Não

Recebidas: Requerimentos do Deputado Leonardo Moreira (2) - Comunicações:

Comunicações da Comissão Especial da MinasCaixa e das Comissões de Política

Agropecuária, de Meio Ambiente, de Administração Pública, de Direitos Humanos, de

Educação, de Saúde, de Turismo, de Segurança Pública e de Transporte e do

Deputado Sávio Souza Cruz - Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos

dos Deputados Carlos Mosconi, Almir Paraca, Weliton Prado, Duarte Bechir e André

Quintão - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da

Presidência - Leitura de Comunicações - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer

de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.501/2009; aprovação - Votação de

Requerimentos: Requerimentos das Comissões de Assuntos Municipais (2) e de

Defesa do Consumidor e dos Deputados Paulo Guedes e Antônio Júlio; aprovação -

2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Sargento

Rodrigues; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.207/2010;

requerimento do Deputado Vanderlei Miranda; aprovação do requerimento - Votação,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.056/2009; requerimento do Deputado Vanderlei

Miranda; aprovação do requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.100/2009; requerimento do Deputado Vanderlei Miranda; aprovação do

requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.449/2009; requerimento

do Deputado Vanderlei Miranda; aprovação do requerimento - Votação, em 1º turno,
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do Projeto de Lei nº 3.559/2009; requerimento do Deputado Vanderlei Miranda;

aprovação do requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.791/2009;

requerimento do Deputado Vanderlei Miranda; aprovação do requerimento - Votação,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.855/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 1

- Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.857/2009; requerimento do Deputado

Vanderlei Miranda; aprovação do requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.858/2009; requerimento do Deputado Vanderlei Miranda; aprovação do

requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.963/2009; requerimento

do Deputado Vanderlei Miranda; aprovação do requerimento - Votação, em 1º turno,

do Projeto de Lei nº 4.032/2009; requerimento do Deputado Vanderlei Miranda;

aprovação do requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.037/2009;

requerimento do Deputado Vanderlei Miranda; aprovação do requerimento - Votação,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.083/2009; requerimento do Deputado Vanderlei

Miranda; aprovação do requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.144/2010; requerimento do Deputado Vanderlei Miranda; aprovação do

requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.257/2010; requerimento

do Deputado Vanderlei Miranda; aprovação do requerimento - Discussão, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 4.388/2010; discurso do Deputado Weliton Prado;

encerramento da discussão; votação do projeto; aprovação na forma do vencido em

1º turno - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.389/2010; apresentação da

Subemenda nº 1 à Emenda nº 1; encerramento da discussão; encaminhamento da

subemenda com o projeto à Comissão de Administração Pública - Discussão, em

turno único, do Projeto de Lei nº 4.412/2010; discurso do Deputado Padre João;

questão de ordem - 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 - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrus

Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos
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Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro

Nascimento - Fábio Avelar - Gustavo Corrêa - Irani Barbosa - João Leite - Leonardo

Moreira - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Sávio Souza Cruz - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h13min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado 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 Doutor Ronaldo, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

OFÍCIO Nº 12/2010

- O Ofício nº 12/2010 foi publicado na edição anterior.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.552/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores de Salto da Divisa, com

sede no Município de Salto da Divisa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pescadores de Salto
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da Divisa, com sede no Município de Salto da Divisa.

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

Sala das Reuniões, 6 de maio de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: A Associação dos Pescadores de Salto da Divisa, com sede no

Município de Salto da Divisa, entidade civil sem fins lucrativos, de finalidade

filantrópica e de caráter educacional, cultural e assistencial, visa a promover a

melhoria da qualidade de vida dos pescadores e associados, entre outros objetivos.

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.

O processo que tem por objetivo a declaração de utilidade pública da referida

Associação encontra-se legalmente amparada, obedecendo às exigências da Lei nº

12.972, de 27/7/98.

- 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 4.553/2010

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente e Assistencial Guararense -

Abag -, com sede no Município de Guarará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Guararense - Abag -, com sede no Município de Guarará.

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

Sala das Reuniões, 6 de maio de 2010.

Neider Moreira

Justificação: A Associação Beneficente e Assistencial Guararense - Abag - atende

todos os requisitos da Lei nº 12.972, de 27/7/98. Fundada em 20/5/94, no Município

de Guarará, a Abag tem por finalidade organizar e promover a melhoria da

comunidade urbana e rural em toda a região abrangida por esse Município, cidades

adjacentes e demais Municípios da Zona da Mata mineira, através de atividades
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diversas, como: proteção da saúde da família, da maternidade, da infância e da

velhice; distribuição de cestas básicas no combate à fome; doação de remédios,

medicamentos, materiais diversos e equipamentos para carentes, entre outras.

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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.554/2010

Declara de utilidade pública a entidade Fraternidade Kardecista Virgínia Zandona,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Fraternidade Kardecista

Virgínia Zandona, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 6 de maio de 2010.

Walter Tosta

Justificação: A entidade Fraternidade Kardecista Virgínia Zandona, com sede no

Município de Belo Horizonte, fundada em 1º/12/94, é uma sociedade civil sem fins

econômicos que tem como objetivo dar assistência material aos necessitados, criar

creches, semi-internatos, asilos, centros de saúde, refeitórios e outros núcleos

assistenciais. A entidade desenvolve, desde sua fundação, expressivo trabalho de

assistência social, sempre atuando para melhorar a vida dos cidadãos que se

encontram em estado de necessidade. A entidade apoia as famílias carentes de Belo

Horizonte acolhendo suas crianças em creche, os idosos em asilos e os necessitados

em núcleos assistenciais. Pelo exposto, o trabalho da Fraternidade Kardecista

Virgínia Zandona é extremamente meritório, e a entidade 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 de lei.

- 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 4.555/2010

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Betesda, com sede no

Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Betesda, com

sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 6 de maio de 2010.

Walter Tosta

Justificação: A Associação Beneficente Betesda, com sede no Município de Santa

Luzia, fundada em 9/11/97, é uma sociedade civil sem fins econômicos que tem como

objetivos combater a fome e a pobreza, proporcionar moradia digna através de

programas habitacionais comunitários, desenvolver atividades culturais, educacionais,

esportivas, recreativas e de lazer e promover a proteção e o amparo às crianças, aos

adolescentes e aos jovens carentes. A entidade também desenvolve cursos

profissionalizantes e de alfabetização, distribui medicamentos gratuitamente e

promove a integração dos jovens e dos adultos no mercado de trabalho. Pelo

exposto, o trabalho da Associação Beneficente Betesda é extremamente meritório,

sendo merecedora de se tornar de utilidade pública, tendo assim mais condições para

desempenhar sua elevada missão. Por sua importância, contamos com o apoio de

nossos pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.556/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes de Itabirito, 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 Deficientes de
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Itabirito, com sede no Município de Itabirito.

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

Sala das Reuniões, 6 de maio de 2010.

Walter Tosta

Justificação: A Associação dos Deficientes de Itabirito, com sede no Município de

Itabirito, fundada em 12/4/2003, é uma sociedade civil sem fins econômicos que tem

como objetivo promover o bem-estar e a integração das pessoas com deficiência

congênita ou adquirida, estimular e promover a qualificação profissional das pessoas

portadoras de deficiência através da celebração de convênios com órgão públicos e

privados; promover encontros com as pessoas deficientes, sócios ou não da

entidade, buscando oferecer condições para que lutem por seus direitos; celebrar

convênios com as secretarias municipais e estaduais de esporte, lazer, assistência

social, saúde, cultura e educação, criando eventos que possibilitem o

desenvolvimento e a divulgação de cultura, esporte, lazer, cidadania, inclusão escolar

e acesso a serviços de saúde. Pelo exposto, o trabalho da Associação dos

Deficientes de Itabirito é extremamente meritório, sendo merecedora de se tornar de

utilidade pública, tendo assim mais condições para desempenhar sua elevada

missão. Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação

deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.557/2010

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário da Comunidade de São

Sebastião, com sede no Município de João Pinheiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário da

Comunidade de São Sebastião, com sede no Município de João Pinheiro.

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

Sala das Reuniões, 6 de maio de 2010.

Walter Tosta
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Justificação: O Conselho Comunitário da Comunidade de São Sebastião, com sede

no Município de João Pinheiro e fundado em 12/8/96, é uma sociedade civil, sem fins

econômicos, que tem como objetivo reivindicar junto aos órgãos públicos, nas esferas

municipal, estadual e federal, subvenções e recursos para a viabilização de projetos

objetivando a melhoria das condições de vida da comunidade; promover a união, o

congraçamento e a solidariedade na comunidade; promover palestras, com auxílio

dos órgãos técnicos, nas áreas de saúde e educação, visando a qualificação

profissional e a prevenção de doenças; promover a assistência social em todos os

níveis, principalmente junto às famílias carentes da localidade; ministrar cursos

profissionalizantes objetivando a qualificação da mão de obra e a profissionalização

do cidadão; e desenvolver ações que visem o progresso e o desenvolvimento da

comunidade.

Pelo trabalho que realiza, a entidade é merecedora do título de utilidade pública,

que lhe dará melhores 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 4.558/2010

Proíbe a utilização de aparelho de telefone celular nas agências bancárias, nos

postos de atendimento bancário, nas cooperativas de crédito e similares, no âmbito

do Estado de Minas Gerais

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a utilização de aparelho de telefone celular nas agências

bancárias, postos de atendimento bancário, cooperativas de crédito e

estabelecimentos similares, no âmbito do Estado de Minas Gerais.

§ 1º - Ao entrar na agência bancária, posto de atendimento bancário, cooperativa

de crédito ou estabelecimento similar, o cliente deverá desligar o aparelho de telefone

celular que, eventualmente, estiver portando.

§ 2º - A proibição a que se refere o “caput” deste artigo é estendida aos funcionários

dos prestadores de serviços que estiveram trabalhando nas agências bancárias,
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postos de atendimento bancário, cooperativas de crédito e estabelecimentos

similares, como seguranças, pessoal de limpeza, manutenção de equipamentos e

outros, mesmo que terceirizados.

Art. 2º - Os funcionários das agências bancárias, postos de atendimento bancário,

cooperativas de crédito e estabelecimentos similares ou os trabalhadores

encarregados da segurança bancária deverão solicitar o imediato desligamento do

aparelho de telefone celular do cliente que, eventualmente, o estiver utilizando e,

diante de sua negativa, poderão solicitar sua retirada do recinto ou chamar a Polícia

Militar, para que a lei seja cumprida.

Art. 3º - O descumprimento ao disposto nesta lei implicará a imposição de multa nos

valores de:

I - R$10.000,00 (dez mil reais), a ser aplicada aos responsáveis legais pela agência

bancária;

II - R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser aplicada aos responsáveis legais por posto

de atendimento bancário;

III - R$2.000,00 (dois mil reais), a ser aplicada aos responsáveis por cooperativa de

crédito ou estabelecimento similar.

§ 1° - Os valores dispostos no § 1º deste artigo se rão duplicados em cada caso de

reincidência.

§ 2° - A multa prevista neste artigo será atualizad a anualmente pela variação do

Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA -, apurado pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística - IBGE -, acumulada no exercício anterior, sendo, no caso de

extinção desse índice, adotado outro índice criado por legislação federal que reflita a

perda do poder aquisitivo da moeda.

Art. 4º - Compete ao Poder Executivo regulamentar a esta lei.

Art. 5º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de maio de 2010.

Walter Tosta

Justificação: Este projeto tem por finalidade a prevenção da modalidade de roubo

conhecida como “saidinha de banco”, que vem causando inúmeras vítimas em nossa

sociedade. Essa prática criminosa só é possível através do concurso de pessoas para
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a prática do delito, pois um dos criminosos permanece dentro da agencia bancária,

como se cliente fosse, observando quais os clientes sacam quantias elevadas de

dinheiro e se comunica com seu cúmplice, através de aparelho de telefone celular,

informando-lhe as características de quem fez saque elevado. Esse cidadão é, então,

abordado e roubado pelo criminoso que recebeu as informações do comparsa que se

encontrava dentro da agência bancária, com emprego de violência e grave ameaça, e

são inúmeras as ocorrências que terminam com a morte ou grave ferimento das

vítimas desse crime, cuja incidência vem aumentado em índices alarmantes. Com a

proibição de utilização de aparelho de telefone celular nas agências bancárias, postos

de atendimento bancário, cooperativas de créditos e estabelecimentos similares, essa

prática criminosa será desestimulada, pois os criminosos já não poderão identificar o

cliente que faça saques elevados, dificultando a prática dessa modalidade de crime,

protegendo o cidadão que utiliza os serviços bancários e ajudando as autoridades

policiais em sua missão de manter a lei e a ordem.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Célio

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 762/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.559/2010

Dispõe sobre a adoção de medidas de segurança em agências bancárias e caixas

eletrônicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as instituições financeiras obrigadas a instalar em suas agências,

postos de serviço e caixas eletrônicos, tanto em seu interior quanto em sua fachada,

câmeras de vídeo direcionadas para a proteção do consumidor.

Parágrafo único - As imagens gravadas pelas câmeras de vídeo mencionadas no

“caput” serão fornecidas às Polícias Civil e Militar, mediante solicitação fundamentada

e vinculada a inquérito ou investigação policial.

Art. 2° - Ficam as instituições financeiras obrigad as a instalar em suas agências,

postos de serviço e caixas eletrônicos divisórias, biombos ou estruturas similares nos

locais em que haja movimentação de dinheiro, a fim de proporcionar atendimento

reservado e seguro a seus clientes.
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Art. 3° - Fica proibida a utilização de telefone mó vel no interior de agências

bancárias, postos de serviço e caixas eletrônicos, podendo o responsável pela

agência ordenar que se retire do estabelecimento aquele que insistir em sua

utilização.

Art. 4º - O descumprimento dos dispositivos desta lei constitui infração

administrativa, sujeitando a instituição financeira à pena de multa no valor de 5.000

Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por infração.

Parágrafo único - Persistindo o descumprimento por parte da instituição financeira,

as agências, postos de serviço e caixas eletrônicos poderão ser interditados até que

se dê a instalação dos equipamentos previstos nesta lei.

Art. 5° - As instituições financeiras terão o prazo  de cento e oitenta dias contados

da data da publicação desta lei para a adaptação de suas instalações.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de maio de 2010.

Délio Malheiros

Justificação: A cada ano, em razão do aprimoramento da tecnologia e dos serviços

de prevenção do Estado, surgem novas modalidades de crimes ou novos modos de

ação dos infratores, como a modalidade criminosa apelidada “saidinha de banco”.

De um modo geral, os criminosos que atuam contra o patrimônio são

desorganizados e agem aproveitando oportunidades. Há, entretanto, grupos que se

organizam e se especializam para a prática dos crimes.

Os crimes de oportunidade ocorrem com a convergência no tempo e no espaço de

pelo menos três elementos: o agressor provável (capaz e motivado), um alvo

adequado (pessoa ou local) e a ausência de um guardião capaz de impedir o crime.

Temos, assim, que, nesse tipo de crime, um ambiente propício, ou seja, um ambiente

que forneça as condições exatas para que o crime ocorra é condição determinante

para a prática delituosa. Atualmente, a facilidade oferecida para a observação e

seleção de alvos, a atratividade da modalidade em razão do benefício (quantidade de

dinheiro) e o baixo custo da ação delituosa (fragilidade dos controladores) fazem com

que os crimes compensem. Nos últimos seis meses, eles geraram para os

criminosos, somente na Região Metropolitana de Belo Horizonte, uma arrecadação
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de quase R$2.000.000,00, sem contabilizar os custos emocionais decorrentes do

trauma da ação criminosa e outras consequências, como, por exemplo, agressões,

ferimentos e mortes durante a execução do roubo, segundo dados da PMMG.

Por essas razões, tornam-se necessárias medidas preventivas por parte das

instituições financeiras, já que é indiscutível a obrigação destas com relação à

segurança dos consumidores, como se pode constatar nas inúmeras decisões

judiciais que as condenam a reparar prejuízos sofridos por seus correntistas e, às

vezes, a pagar indenização por danos morais.

Na esfera jurídico-constitucional, o parlamentar estadual encontra respaldo para

legislar sobre segurança pública, haja vista a reserva de competência estabelecida

para os Estados membros no § 1° do art. 25 da Const ituição da República. Além

disso, é objetivo prioritário do Estado a criação de condições para a segurança e a

ordem públicas, conforme dispõe o inciso V do art. 2° da Carta Política mineira. Neste

passo, também merece destaque o inciso VI do art. 10 da Constituição Estadual, que

estabelece a competência material do Estado para manter e preservar a segurança e

a ordem públicas e a incolumidade da pessoa e do patrimônio.

Como se depreende da justificação apresentada, a medida proposta está em

conformidade com os preceitos constitucionais relativos às atribuições do Estado

Federado no que concerne à segurança pública de seus cidadãos.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Célio

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 762/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.560/2010

Revoga o Decreto n° 45.336, de 2010, que regulament a a Lei n° 15.025, de 2004.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica revogado o Decreto n° 45.336, de 201 0, que regulamenta a Lei nº

15.025, de 19/1/2004, que dispõe sobre a consignação em folha de pagamento do

servidor público ativo, inativo, pensionista do Estado, no âmbito do Poder Executivo.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de maio de 2010.

Sávio Souza Cruz
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Justificação: O Decreto n° 45.336, de 2010, que reg ulamenta a Lei n° 15.025, de

2004, que dispõe sobre a consignação em folha de pagamento do servidor público

ativo, inativo e pensionista do Estado, no âmbito do Poder Executivo, extrapolou a

sua finalidade de regulamentar a aplicação da norma, porquanto criou a figura do

“consignatário especial”, estranha ao texto da lei original.

Com isso, configurou-se um privilégio em favor do Banco do Brasil - já responsável

pelo pagamento da folha do Estado - e em desfavor desses mesmos servidores, a

quem a criação da lei buscou favorecer.

Esse “status” diferenciado conferido ao Banco do Brasil coloca em risco até mesmo

as contribuições dos servidores às suas respectivas associações, além de afrontar a

liberdade de concorrência, direito básico do consumidor, conforme art. 6° do Código

de Defesa do Consumidor, e ofensa à ordem econômica, art. 20, da Lei nº 8.884, de

1994.

Ressalte-se, ainda, o desrespeito a direitos individuais dos servidores, já limitados

na livre escolha para percepção de sua remuneração. Ora, o ingresso no serviço

público e a sujeição ao regime estatutário não acarreta “capitis deminutio” para o

servidor, a subtrair-lhe direito isonômico, a todos assegurado, à contratação livre de

serviços bancários.

O Decreto n° 45.351, de 2010, que alterou o decreto  em epígrafe, não sanou o vício

ora combatido, pois não revogou a figura do consignatário especial, objeto desta

proposição. Dessa forma, não tendo o decreto posterior sanado o vício, cumpre à

Casa fazê-lo, uma vez que entendida a inconstitucionalidade constatada.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, inciso I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.989/2010, do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sra. Vanessa de Figueiredo Vilela Araújo, proprietária da

Kapeh Cosméticos, por ter sido a única brasileira escolhida pela Organização das

Nações Unidas para o Desenvolvimento do Comércio - Unctad - como uma das 10

melhores empreendedoras do mundo, indicadas ao Empretec Women in Business

Award 2010 (curso de empreendedorismo). (- À Comissão de Turismo.)
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Nº 5.990/2010, do Deputado Braulio Braz, em que solicita seja encaminhado ao

Superintendente Regional do DNIT-MG pedido de providências para recuperação e

manutenção, em caráter de urgência, do trecho da BR-267 entre os Municípios de

Bicas e de Leopoldina. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 5.991/2010, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Julio Gomes Ferreira, extensivo a sua diretoria, pela posse

como Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Maquinismos, Ferragens,

Tintas e Material de Construção de Belo Horizonte, Confins, Lagoa Santa, Nova Lima,

Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Sabará, São José da Lapa e Vespasiano -

Sindimaco - para a gestão 2010-2014. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 5.992/2010, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e ao Secretário de Ciência e Tecnologia pedido de

providências para a implantação de unidade ampliada da Uemg no Vale do Aço. (- À

Comissão de Educação.)

Nº 5.993/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Núcleo de Incentivo à Cultura pelo sexto aniversário de sua

constituição. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 5.994/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Ação Social Vida Comunitária pelo 13º aniversário de sua

constituição. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.995/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Empresa de Viação Irmãos Teixeira Ltda. pelo 51º

aniversário de sua fundação. (- À Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo.)

Nº 5.996/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Secretário de Defesa Social, à Secretária de Desenvolvimento

Social, ao Corregedor de Polícia Militar e ao Secretário Municipal de Defesa Social de

Contagem cópia das notas taquigráficas da 19ª Reunião Extraordinária dessa

Comissão e pedido de providências para que se adotem medidas com vistas à

segurança dos Bairros Estrela Dalva, São Mateus e Tijuca, em Contagem. (- À

Comissão de Segurança Pública.)
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Nº 5.997/2010, da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em

que solicita seja encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente e ao Ministério Público

Estadual pedido de providências sobre as denúncias de crimes ambientais feitas pela

Associação das Empresas Mineradoras, Beneficiadoras e do Comércio de Quartzitos

da Região de São Thomé das Letras.

Nº 5.998/2010, da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, em que

solicita seja encaminhado à Agência Nacional de Saúde Suplementar pedido de

providências para regulamentar o atendimento médico-hospitalar, nos termos

propostos pelo Promotor de Justiça Edson Antenor Lima Paula, em prazo não

superior a trinta dias. Solicita, ainda, seja encaminhada cópia das notas taquigráficas

da 6ª Reunião Ordinária da Comissão de Defesa do Consumidor, realizada em

13/4/2010, para o cumprimento das providências acima solicitadas.

Nº 5.999/2010, da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, em que

solicita seja encaminhado ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor

pedido de providências para que sejam acompanhadas as medidas adotadas pela

montadora Toyota nos casos de aceleração espontânea dos veículos. Solicita, ainda,

sejam encaminhadas as notas taquigráficas da 5ª Reunião Ordinária da Comissão de

Defesa do Consumidor, realizada em 6/4/2010, para o cumprimento das providências

acima solicitadas.

Nº 6.000/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à 14ª Companhia Independente da Polícia Militar, sediada em São

Lourenço, pedido de providências para que seja reforçado o efetivo no Município de

Minduri, de modo a garantir a segurança dos Vereadores e do funcionamento da

Câmara Municipal, tendo em vista denúncias de cerceamento do Poder Legislativo

pelo Poder Executivo local, apresentadas em audiência pública da Comissão de

Direitos Humanos, realizada em 22/4/2010, nesse Município.

Nº 6.001/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Juiz Titular da Comarca de Cruzília, à Procuradoria Especializada

em Crimes de Agentes Políticos do Ministério Público Estadual, ao Ministério Público

da Comarca de Cruzília, à 14ª Companhia Independente da Polícia Militar, sediada

em São Lourenço, à Delegacia Regional da Polícia Civil em São Lourenço e à
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Delegacia da Polícia Civil da Comarca de Cruzília pedido de providências em relação

às denúncias de cerceamento da Câmara Municipal do Município de Minduri por

membros do Poder Executivo local e cópia das notas taquigráficas da audiência

pública realizada em 22/4/2010. Solicita, ainda, que esta Casa seja cientificada, no

que couber, das providências tomadas.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Assuntos

Municipais (2) e de Defesa do Consumidor e dos Deputados Paulo Guedes e Antônio

Júlio.

Proposições não Recebidas

- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber as seguintes proposições:

REQUERIMENTOS

Do Deputado Leonardo Moreira em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Flávio Batista Leite pela posse no cargo de Desembargador

do Tribunal de Justiça do Estado.

Do Deputado Leonardo Moreira em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Nelson Missias de Morais pela posse no cargo de

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações Comunicações da Comissão

Especial da MinasCaixa e das Comissões de Política Agropecuária, de Meio

Ambiente, de Administração Pública, de Direitos Humanos, de Educação, de Saúde,

de Turismo, de Segurança Pública e de Transporte e do Deputado Sávio Souza Cruz.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença, em Plenário, do

Prefeito Municipal de Diamantina, Geraldo da Silva Macedo, Padre Gê.

Oradores Inscritos

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

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares,

prezados servidores da Justiça que nos visitam nesta tarde, telespectadores da TV

Assembleia, gostaria de cumprimentar duas personalidades da minha cidade de
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Poços de Caldas que, no último dia 21 de abril, foram agraciados pelo Governador do

Estado Antonio Augusto Anastasia com a Medalha da Inconfidência. Esse prêmio é

oferecido a personalidades ilustres de Minas Gerais em comemoração ao dia do

nosso maior herói nacional: Tiradentes.

Refiro-me à Sra. Munira Miguel do Lago, empresária que administra o Palace Hotel

de Poços de Caldas. Aliás, é um hotel estatal, mas que foi arrendado por ela, ou seja,

pelo grupo que preside já há alguns anos. Houve uma grande recuperação desse

hotel, que é um dos melhores do Estado e, sem dúvida nenhuma, o de maior

tradição. Foi agraciado ainda o Sr. Waldir Miguel, que também é empresário na

cidade de Poços de Caldas e possui uma grande rede de hotéis espalhada por todo o

Brasil. Hoje o seu grupo é responsável pelo maior número de hotéis existentes no

País. Quer dizer, grupo nacional. Portanto se destacou bastante nessa área. Sem

dúvida nenhuma, tanto a Sra. Munira quanto o Sr. Waldir fizeram jus a esse

importante prêmio e a essa importante comenda que lhes foi concedida. A população

de Poços de Caldas ficou também sensibilizada com essa premiação dirigida a eles.

Sr. Presidente, gostaria de dizer que, há alguns dias, a Comissão de Saúde realizou

uma audiência pública em Leopoldina - aliás, a sugestão da sua realização veio do

Deputado Délio Malheiros -, para verificarmos a situação da hemodiálise nessa

importante cidade do Estado de Minas Gerais.

Estivemos lá, e o Prefeito, apesar de não estar presente, telefonou antes e fez com

que fôssemos muito bem recebidos. Tivemos audiência pública na Câmara, onde os

Vereadores e o Presidente também nos receberam da melhor maneira possível.

Assim também o foi em relação às autoridades da cidade e às associações de

pacientes portadores de doença renal crônica que se submetem à hemodiálise,

pacientes de lá e de outras cidades da região, principalmente de Além Paraíba,

importante cidade de Minas Gerais. Como Além Paraíba não possui serviços de

hemodiálise, os pacientes de lá se dirigem a Leopoldina para o tratamento. Sr.

Presidente, em Leopoldina existe serviço terceirizado de hemodiálise na Santa Casa

há algum tempo, mas com problemas: as máquinas são obsoletas, antigas, já não

têm condição de prestar bom atendimento aos pacientes. Para nossa surpresa, Sr.

Presidente, estão encaixotados, num canto do hospital, mais de 10 aparelhos novos



____________________________________________________________________________
305

de hemodiálise, que foram enviados há mais de um ano pela Secretaria de Saúde. O

serviço está necessitando dos aparelhos, mas estão encaixotados. São aparelhos

caros, de última geração, que não estão servindo para absolutamente nada. Daqui a

pouco, virarão sucata.

Sr. Presidente, ficamos estarrecidos com essa situação e trouxemos essa notícia

para o Sr. Antônio Jorge, Secretário de Saúde, que enviou ofício ao Sr. José Valverde

Alves, provedor da Casa de Caridade Leopoldinense, com os seguintes dizeres: “Sr.

Provedor, tendo em vista a habilitação da Casa de Caridade Leopoldinense” - aí vem

o número do CNPJ e as questões da burocracia e da legalidade, tudo certo - “como

serviço de assistência de alta complexidade em nefrologia publicado na portaria do

Ministério da Saúde em 2005; considerando o relatório de expressão da Vigilância

Sanitária datado de 19/4/2010 e o Auto de Infração nº 030/2010, apontando

irregularidades em máquinas da hemodiálise; considerando denúncias de outros

Municípios quanto às condições das máquinas;” - as máquinas são precárias, como

vemos aqui - “considerando a doação, há mais de um ano, de 10 máquinas novas de

hemodiálise com recurso público para a Casa de Caridade Leopoldinense, para

serem utilizadas no serviço de hemodiálise; considerando a visita e a denúncia da

Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que constatou que

esses equipamentos encontram-se encaixotados; considerando ainda o

comprometimento da saúde do usuário que faz tratamento nessa unidade e o

compromisso legal da instituição habilitada e contratada, recomendo a imediata

instalação e o uso dos equipamentos”. Naturalmente, Sr. Presidente, esse ofício,

datado do dia 3/2/2010, nos foi enviado e será encaminhado também ao Prefeito, ao

Presidente da Câmara, ao Prefeito de Além Paraíba, ao Presidente da Câmara

daquela cidade e também ao Ministério Público de Leopoldina, a fim de que as

providências sejam realmente tomadas o mais rápido possível, para que os pacientes

portadores de doença renal crônica que se submetem à hemodiálise efetivamente

tenham seu tratamento regularizado de forma adequada, correta. Essa é uma

questão, Sr. Presidente.

A outra é que fizemos, na semana passada, audiência pública na Comissão de

Saúde para tratar de assunto extremamente importante e atual: a situação dos
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agentes comunitários de saúde e dos agentes comunitários de combate às endemias.

O caso se encontra pendente em Brasília. Foi aprovada uma emenda à Constituição

há algum tempo, mas é necessária uma regulamentação, que também está sendo

discutida no Congresso, e com muita lentidão. Assim como a Emenda nº 29, que

nunca é regulamentada, essa também é outra que está sendo deixada de lado. É

importantíssima para a saúde da população brasileira, já que se trata de regularizar a

situação desses agentes comunitários que combatem as endemias no País,

aproximadamente 300 mil funcionários, sendo 25 mil em Minas Gerais. Eles prestam

um serviço da melhor qualidade e da maior importância em todas as cidades do País,

no interior do Estado, combatendo as endemias como ninguém faz. Portanto é um

trabalho de grande mérito e da maior importância para a nossa população.

A não regulamentação e a não existência dessa atividade até os dias de hoje fez

com que tivéssemos as inúmeras endemias que acometem milhares de brasileiros.

Falta quem faça esse combate na ponta da linha. No Brasil temos grandes

sanitaristas, de escol e enorme qualidade, mas que ficam fazendo o seu trabalho do

ponto de vista acadêmico, teórico. Mas, na prática, eles o fazem com as limitações da

falta de pessoal. Precisamos ter esses agentes na ponta da linha, atuando em nossas

casas, na zona rural, a fim de que essas endemias fiquem sob controle e, em algum

momento, desapareçam do País. Isso só será possível quando essa atividade estiver

regulamentada no País. Ou seja, a não regulamentação significa que esses

funcionários têm um contrato temporário que não lhes dá nenhum direito. Eles não

têm direito a absolutamente nada. Por exemplo, na discussão do reajuste salarial que

está ocorrendo em todas as cidades do Brasil, eles estão fora porque não têm direito

a nenhum reajuste. Portanto se trata de fazer justiça a um pessoal que faz um

trabalho de grande mérito no País.

Finalmente, gostaria de trazer a esta Casa um assunto importante, objeto de

algumas reuniões, na minha querida cidade de Andradas, com a direção da Santa

Casa. Andradas é uma cidade do Sul de Minas, extremamente progressista,

conhecida como produtora de vinhos, com tradição no Estado, e que passa por

momentos de progresso. No entanto existe ali um problema na saúde em relação à

sua Santa Casa. Isso não é privilégio de Andradas, pois vem ocorrendo na maioria
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das cidades do País, com maior ou menor gravidade. Já tivemos duas reuniões em

que pudemos contar com a presença de lideranças da cidade, a direção do hospital,

empresários e imprensa, a comunidade toda representada, lideranças políticas,

Prefeitos e Câmaras de Vereadores, para que a direção da Santa Casa nos

expusesse a real situação do hospital. Verificamos o que ocorre realmente com a

maior transparência possível. Tudo foi mostrado, foi objeto de discussão, e vimos

uma dívida grande do hospital, ultrapassando R$2.200.000,00, e um déficit mensal de

mais de R$100.000,00. O que fazer? Como um hospital que trabalha quase

exclusivamente pelo SUS pode enfrentar uma situação como essa? Como pode fazer

para sobreviver e não fechar suas portas? Não queremos que as feche; senão, onde

o pessoal seria atendido? Depois dessas duas reuniões, marcamos uma reunião em

Belo Horizonte, com o Secretário de Estado de Saúde, Dr. Antônio Jorge; o Prefeito

de Andradas, Ademir; o Presidente da Câmara, Fernando Peres; a direção da Santa

Casa, Valdemar de Souza Franco e Jorge Barbosa; a imprensa, que veio de lá para

participar.

A ideia era nos reunirmos com o Secretário de Saúde do Estado, para expor o

problema e ouvir as propostas da Secretaria, o que nos ajudaria. Felizmente, fomos

recebidos da melhor maneira possível. A Secretaria colocou uma equipe à nossa

disposição, para discutirmos sobre o que poderia ser feito para salvar o hospital.

Várias questões foram levantadas, propostas foram feitas, e o pessoal da direção da

Santa Casa saiu dali com um rumo a tomar, para que o hospital não viesse a ser

fechado de maneira alguma. Felizmente, também recursos financeiros foram postos à

disposição pela Secretaria, a fim de que essa emergência pudesse ser vencida e o

hospital tivesse um tempo para regularizar sua situação. Por isso quero louvar a

atitude da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, na pessoa do seu

Secretário, Sr. Antônio Jorge, que se mostrou extremamente solícito, compreensivo e

sensível a nos ajudar na resolução de um problema da maior importância para a

população da cidade de Andradas. Encontramos uma luz, digamos assim. Acredito

que as coisas agora poderão caminhar de maneira mais adequada, sem o risco de

fechamento imediato. Continuaremos nesse trabalho, a fim de que a Santa Casa

possa ter as suas finanças realmente saneadas.
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Por fim, Sr. Presidente, quero dizer a V. Exa. e aos nobres pares que essa é a

lamentável situação da saúde no País. Recentemente, ouvi o Presidente Lula dizer

que não conseguiu o dinheiro para a saúde e que o próximo Presidente é que teria de

resolver o problema. Ora, ele não arrumou porque não quis. Como ficou por quase

oito anos no governo, poderia ter arrumado esse dinheiro, ter viabilizado a saúde do

País, mas não o fez. Ele até confessou isso e reconheceu que não conseguiu

viabilizar recursos para a saúde, sugerindo que devemos esperar que o próximo

Presidente consiga fazê-lo. De minha parte, quero dizer o mesmo: vamos esperar que

o próximo Presidente consiga, porque o atual não conseguiu. Pior: não conseguiu e

não quis conseguir; não teve sensibilidade para entender a precariedade e a pobreza

da saúde no Brasil, o que impossibilita um tratamento pelo menos razoável e

adequado à grande parte da população brasileira, que hoje, infelizmente, não tem

condições minimamente razoáveis para o seu atendimento na área da saúde. Então,

Sr. Presidente, ouçamos o que o Presidente Lula diz, vamos esperar que o próximo

Presidente, que já foi Ministro da Saúde e tem sensibilidade para compreender a

questão, possa resolver esse problema tão grave da população do País. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente, telespectadores da TV Assembleia, queremos iniciar saudando os

serventuários da Justiça, dizendo-lhes que nossa bancada está firme com a

reivindicação de vocês. Ontem, nosso Líder apresentou uma emenda em que procura

encaminhar as reivindicações de recomposição salarial da categoria.

Quero saudar também o Prefeito de Diamantina, Padre Gê, nosso companheiro,

desejando-lhe, mais uma vez, agora de público, sucesso em sua administração, no

seu esforço de recolocar Diamantina nos cenários mineiro e nacional. Deus o

abençoe!

Mais uma vez, queremos registrar nossa defesa do atendimento às reivindicações

dos professores do Estado de Minas Gerais. Precisamos traduzir em ações concretas

os discursos permanentes de todas as correntes políticas, dos mais diversos partidos

com assento nesta Casa, em defesa da educação.
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O momento é de tentarmos traduzir nosso apoio à educação em ações concretas e

efetivas. Para melhorar a qualidade da educação em Minas Gerais é fundamental

melhorarmos o subsídio, a remuneração dos professores. Em grande medida

estamos agora classificados como emergentes, mas, apesar das grandes e múltiplas

vitórias e conquistas sociais, em particular do governo Lula, não deixamos ainda de

ser subdesenvolvidos em muitos aspectos. Todas os países que conseguiram sair da

condição de subdesenvolvidos e dar sustentabilidade a uma qualidade de vida

superior, elevando o patamar da qualidade de vida da população, investiram pesada

e sistematicamente na educação pública. Fundamentalmente, uma parcela desses

investimentos foi canalizada para a melhoria e para a valorização dos profissionais da

educação.

Ontem, na Praça da Assembleia, a exemplo do que houve em outras ocasiões

nesse mesmo processo da mobilização e de paralisação dos professores da rede

estadual de Minas Gerais, ocorreu mais uma reunião, que contou com a presença

aproximadamente de 15 mil pessoas das várias regiões do Estado. Recebemos

várias delegações de professores de nossa região, do Noroeste de Minas, assim

como do Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri. Os cerca de 15 mil

participantes da assembleia de ontem decidiram pela continuação da greve.

Continuam firmes as discussões com a Justiça e as reivindicações pela aplicação e

pela instituição do teto, do piso nacional de salários em Minas Gerais. Eles

questionam a decisão do Tribunal de Justiça, que declarou ilegal a greve dos

professores. Mais uma vez, trazemos a solidariedade da Bancada do Bloco PT-

PMDB-PCdoB, que, desde o primeiro momento, tem se mantido coeso, firme na

defesa das reivindicações da categoria.

Queremos ainda, Sr. Presidente, fazer menção ao Projeto de Lei nº 3.815/2009, em

tramitação nesta Casa, que propõe a instituição da política estadual de fomento às

tecnologias sociais. Na semana passada, realizamos amplo debate, com participação

de vários organismos de cobertura e presença nacional, como a Rede de Tecnologias

Sociais, que hoje congrega mais de 800 entidades nacionais. Entre eles, podemos

citar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o do Trabalho, o do Desenvolvimento

Social, a Secretaria da Presidência da República, a Fundação Banco do Brasil, o
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Sebrae, o Conselho de Reitores das Universidades Federais, a Finep, a Caixa

Econômica Federal, o Banco do Brasil, além de centenas de organizações sociais,

que incorporaram o conceito de tecnologias sociais na sua estratégia de atuação.

Discutimos, na Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática desta

Casa, como incorporar as tecnologias sociais - e essa é a proposição de nosso

projeto de lei - na política de ciência e tecnologia e inovação do Estado de Minas

Gerais. Algumas questões já estão sendo encaminhadas, embora de maneira muito

tímida, pontual, mas já há algumas tecnologias sociais que estão sendo apoiadas e

financiadas pelo governo do Estado.

Poderíamos citar aqui as “barraginhas”, as pequenas barragens para coleta e

armazenagem da água da chuva, uma solução extremamente simples e barata para

abastecer o lençol freático, evitar a erosão do solo e a consequente perda de matéria

orgânica e combater o assoreamento dos cursos d’água. É solução barata, simples,

efetiva, que tem sido reaplicada mundo afora. Entendemos que essa solução é uma

das possíveis para evitar as grandes barragens de regularização de vazão, como as

que estão sendo examinadas para a regularização de vazão do Rio São Francisco,

que seriam feitas nos seus diversos afluentes.

Outra tecnologia social também importante, que já recebe apoio do governo do

Estado, são as cisternas de placas para coleta e armazenamento da água da chuva.

Sabemos que o semiárido mineiro já é objeto da aplicação dessa tecnologia social há

alguns anos, principalmente a partir do trabalho da Articulação no Semiárido

Brasileiro - ASA -, outra rede de organizações sociais que atuam no semiárido

brasileiro, portanto no mineiro, e que congregam mais de 700 organizações sociais

brasileiras. Cisterna de placa é uma solução que tem amenizado e ajudado

profundamente as famílias a atravessar o período de estiagem nas regiões mais

secas de Minas Gerais, com uma constatação, do nosso ponto de vista, infeliz: o

semiárido mineiro está avançando, e as mudanças climáticas e o aquecimento global

já são plenamente perceptíveis quando discutimos as fronteiras e tentamos demarcar

e delimitar o semiárido em Minas Gerais. Infelizmente, na região Noroeste de Minas,

parcela considerável de vários Municípios já pode ser plenamente classificada como

semiárido.
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São essas soluções que o povo domina, de fácil aplicação, baratas, simples, que

acreditamos serem fundamentais para ajudar a melhorar a qualidade de vida das

pessoas. É preciso transformar esse conhecimento, essa engenhosa sabedoria

popular - as tecnologias sociais - em políticas públicas, para ajudar na transformação

e na promoção do desenvolvimento sustentável do interior do Estado e do Brasil.

Portanto pedimos aos nobres pares que avaliem, considerem e analisem, para,

havendo o entendimento, ajudar-nos a aprimorar essa proposição, de forma pioneira,

porque em nenhum Estado existe proposição dessa ordem, o que ficou muito bem-

explicitado na audiência pública que realizamos. Essa é uma discussão incipiente no

governo federal, apesar de vários Ministérios já apoiarem a reaplicação de

tecnologias sociais.

Gostaríamos também de fazer uma comunicação. Estamos participando e

coordenando uma articulação com várias organizações, algumas públicas, outras

particulares, com ampla participação social. Estamos articulando a implantação de

dois centros de tecnologias sociais em Minas Gerais. Um deles estamos chamando

de tecnologias sociais do sertão e está sendo implantado em Arinos, no Distrito de

Sagarana, a ser inaugurado em 25, 26 e 27 de junho, portanto no aniversário do

grande mineiro Guimarães Rosa, nosso grande escritor, que tão bem retratou o

sertão. Portanto nessa data inauguraremos o Centro de Tecnologias Sociais para o

Sertão, pretendendo consolidar ali um espaço de difusão e de apoio à reaplicação

das tecnologias sociais apropriadas e adaptadas às necessidades do povo sertanejo.

O outro centro de tecnologias sociais é uma experiência extremamente meritória de

Minas Gerais, capitaneada pela Bambuzeria Cruzeiro do Sul - Bancrus -, coordenada

pelo nosso companheiro Lúcio Ventania. Ele faz a difusão do conhecimento que ele

denomina como a civilização do bambu, demonstrando que essa é uma planta de mil

e uma utilidades. Então, o segundo centro de difusão de tecnologias sociais está

sendo implantado em Ravena, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ambos

são financiados pela Fundação Banco do Brasil, que tem na sua estratégia de

atuação o conceito de tecnologias sociais como fundamental para promover o

desenvolvimento sustentável em pequenas localidades, em pequenas comunidades.

O Centro de Tecnologias Sociais da Bambuzeria Cruzeiro do Sul será inaugurado em
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agosto. Assim, ainda neste ano, teremos dois centros de difusão de tecnologias

sociais implantados e em funcionamento em Minas Gerais.

Por fim, Sr. Presidente, gostaríamos de fazer mais um convite, aliás, um apelo às

lideranças sociais que participam das organizações da minha querida Paracatu.

Amanhã, às 17 horas, estaremos realizando, no salão da Cáritas Diocesana, mais

uma assembleia popular, para discutir o encaminhamento dos recursos das emendas

parlamentares para o Orçamento deste ano. Esperamos ampla participação, a fim de

nos aprofundarmos sobre esse tema. O convite é extensivo a todos os Vereadores da

Câmara Municipal de Paracatu, para avaliarmos e tirarmos um encaminhamento para

a aplicação de R$1.000.000,00 de emendas parlamentares em Paracatu, com

recursos deste ano.

Na segunda-feira, às 9 horas, será realizada nova reunião, dessa feita com os

empresários locais, do comércio, da indústria e da área de serviços, na sede da

Associação Comercial e Industrial, a fim de discutirmos a participação e a

contribuição do setor empresarial na constituição do Plano Municipal de

Desenvolvimento Sustentável de Paracatu. Estamos às voltas com esse processo,

fundamental para planejarmos um horizonte de 20 anos para a aplicação dos

recursos do Município e o desenvolvimento das vocações alternativas e

diversificarmos a produção, a fim de fazer frente ao término das operações das

mineradoras em Paracatu. Então, esperamos o setor empresarial, do comércio, da

indústria e da área de serviços, na segunda-feira, para discutirmos e tirarmos

proposições para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável de

Paracatu. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Gostaria de cumprimentar a todos. Quero

parabenizar, mais uma vez, o Serjusmig e o Sinjus, sindicatos que representam os

servidores do Judiciário, pela mobilização. Está na pauta de hoje um projeto muito

importante para essa categoria, que trata da data-base para os servidores. Essa é

uma luta antiga do Serjusmig. Trata-se do Projeto de Lei nº 4.389, que realmente faz

justiça à categoria. Gostaria de expor o nosso total apoio. Se não houver a
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possibilidade de esse projeto ser aprovado na reunião de hoje, que o seja o mais

rápido possível. Solicito seja colocado em pauta também o projeto que garante aos

Oficiais de Justiça o auxílio-periculosidade, um direito dos servidores. Essa é

realmente uma profissão de risco, aliás, já reconhecida pelo Tribunal de Justiça.

Outro ponto fundamental é que o Tribunal volte atrás: apresentamos um requerimento

nesse sentido em relação ao pagamento retroativo do ADE. Trata-se de uma lei desta

Casa, e o Tribunal não pode alterá-la por resolução. Se é uma lei, ela tem de ser

cumprida e respeitada. Na semana que vem, a corte do Tribunal voltará a reunir-se.

Tenho certeza de que o Tribunal, que zela tanto pela lei, cumprirá a legislação

aprovada pela Assembleia Legislativa e garantirá o pagamento do ADE retroativo a

todos os servidores. Se é lei, como o próprio Tribunal fala, não se discute, tem de ser

cumprida. Esperamos que isso realmente ocorra. Esse é o nosso posicionamento.

Desejamos poder votar, o mais rápido possível, o auxílio-periculosidade e a data-

base para os servidores.

Quero parabenizar o Sindicato Único dos Trabalhadores na Educação - Sind-UTE.

Ontem o sindicato fez uma belíssima mobilização aqui, na Assembleia Legislativa. Foi

uma das maiores manifestações dos últimos tempos, se não foi a maior das últimas

décadas. Mais de 15 mil professores e merendeiras de todo o Estado de Minas

Gerais lotaram a Praça da Assembleia e saíram em caminhada. Realmente a

manifestação dos servidores foi muito bonita. Eles pressionaram e cobraram justiça,

cobraram do Governador o cumprimento da legislação, que fosse implementado o

piso nacional dos servidores da educação. Para terem uma ideia - está no

comunicado do Sind-UTE -, vejam o vencimento básico dos trabalhadores em

educação, já com o reajuste de 10%: um professor de nível médio recebe R$369,89,

menos de um salário mínimo. Aqui há a demonstração de um contracheque. Esse é o

valor que recebe um professor. É um verdadeiro desrespeito, um absurdo, uma

categoria tão importante para o Estado receber de salário inicial menos que um

salário mínimo. Portanto deixo o nosso protesto e a nossa indignação.

Quero também parabenizar o conjunto dos servidores. Eles, mesmo sob ameaça,

sob pressão, sob chantagem, com ameaças de terem o ponto cortado, de os

contratados serem substituídos, de perseguição e de não ser paga a aposentadoria -
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o servidor já tem tempo para aposentar, mas sua aposentadoria não é paga pelo

Estado - enfim, de sofrerem todos os tipos de ameaças, levantaram a cabeça e,

quando foi feita a pergunta se a greve continuava ou não, mais de 15 mil servidores,

de braços erguidos, com muito firmeza, disseram que sim, que a greve continuará. E

a manifestação ocorreu mesmo com a decisão da Justiça em multar o sindicato em

R$10.000,00. Os servidores não se intimidaram e estão questionando o

posicionamento do Judiciário. O serviço público da educação não é considerado

serviço essencial como o transporte. Eles recorreram da decisão, e o posicionamento

do sindicato é que a greve continua. Portanto parabenizo os professores do Estado,

os servidores públicos, as subsedes do Sind-UTE em todas as regiões do Estado,

pela firmeza, pela mobilização, pela luta, pela coragem, pela ousadia, por fazer justiça

e por lutar pelo que é de direito dos servidores: a implementação do piso nacional dos

servidores da educação.

Estou com a nota do Sind-UTE. (- Lê:) “Comunicado. Sindicato Único dos

Trabalhadores em Educação da Rede Estadual de Minas Gerais - Sind-UTE-MG.

Primeiro, em 22/9/2008, o governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado da

Educação, assumiu o seguinte compromisso com os trabalhadores em educação da

rede estadual“ - se é compromisso tem de ser cumprido e respeitado -”: a partir de

1º/1/2010, o valor do piso salarial profissional será desprovido de vantagens

pecuniárias e deverá se tornar vencimento básico inicial das carreiras dos

profissionais do magistério da educação básica. A partir de então, sobre o piso

deverão incidir vantagens e gratificações previstas nas normas estaduais para cálculo

da remuneração mensal do servidor”. O governo estadual não cumpriu esse

compromisso.

Segundo, o valor de R$935,00 divulgado pelo governo do Estado, na verdade,

corresponde ao teto salarial, independentemente do nível de escolaridade e do tempo

de serviço. E há um congelamento salarial que piora quando o servidor se aposenta.

Então não se trata de um piso salarial, mas de um teto salarial, é o vencimento básico

dos servidores, conforme compromisso que a Secretaria de Educação fez, quando

assumiu que, a partir do dia 1º/1/2010, seria assim. Então não honrou com o

compromisso feito. Terceiro, os vencimentos básicos dos trabalhadores da educação,
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com reajuste de 10%, são: professor com nível médio, R$369,89; professor com

licenciatura plena, R$550,53; professor com mestrado, R$819,42; Auxiliar de Serviços

de Educação Básica, R$363,83 - menos que um salário mínimo -; Especialistas em

Educação Básica, R$506,50; Assistente Técnico da Educação Básica, R$577,50.

Quarto, todo o mundo conhece ou tem na família um profissional da educação da

rede estadual. Peça o contracheque e comprove a realidade da educação em Minas

Gerais. Nosso Estado paga o 8º pior salário do País. Reivindicamos o piso salarial de

R$1.312,85 para uma jornada de 24 horas e nível médio de escolaridade. É esse o

salário pago pelo Estado. Menos de um salário mínimo. Quem tiver um familiar

nessas condições, peça-lhe o contracheque e comprove. Está aqui a verdade, o

quanto recebe esse servidor do nosso Estado. Portanto é só pedir o contracheque e

verá que o servidor de Minas recebe um dos piores salários do País, um salário de

fome, que não dá nem para sobreviver. Quinto, o piso salarial nacional, instituído pela

Lei Federal nº 11.738, de 2008, é uma importante conquista da sociedade na

perspectiva de valorização efetiva do profissional da educação em todo o País. Ele

não é proporcional e deve ser aplicado à jornada já existente na carreira. Sexto, a

evolução da receita corrente líquida do Estado de Minas Gerais em 2010 possibilita

que o governo possa implementar novos pisos salariais, respeitando os limites da Lei

de Responsabilidade Fiscal. É lógico que o Estado passou de um orçamento de

R$17.000.000.000,00 para mais de R$40.000.000.000,00. Só com o Centro

Administrativo foram gastos mais de R$2.000.000.000,00. O governo quer dar um

calote agora no Ipsemg de mais de R$1.000.000.000,00, dinheiro do servidor. No que

foi descontado no contracheque de cada servidor, o governo agora quer dá o calote.

Então não há problema de dinheiro, porque tem dinheiro, mas falta prioridade e

compromisso com a educação, o que infelizmente o governo não tem. Sétimo, liminar

concedida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais garantiu aos trabalhadores em

educação o direito de greve sem que haja demissões ou substituições,

diferentemente do que foi ordenado pela Secretaria de Estado de Educação. Estava

demitindo, fazendo substituições de servidores contratados. A Secretaria ordenou

demissão, substituição total, ameaça, pressão, corte de salário, e mesmo assim, com

toda essa pressão, os servidores, mobilizados, ontem fizeram uma das maiores



____________________________________________________________________________
316

paralisações, um dos maiores atos de assembleia em Belo Horizonte. Realmente um

ato histórico, que ficará marcado na história de Minas Gerais. Mais de 15 mil

servidores de todos os cantos do Estado - com todas as dificuldades, e também muita

alegria, muita energia e muita indignação - vieram para a Praça da Assembleia,

saíram em caminhada, exigindo a implementação do piso nacional de educação de

forma democrática, ordeira e respeitosa”. “Oitavo, aguardamos do governo do Estado

um processo de negociação que modifique os péssimos salários praticados em Minas

Gerais. Reiteramos que estamos abertos ao diálogo. Sind-UTE”.

Então essa foi a nota divulgada pelo Sindicato dos Trabalhadores de Minas Gerais.

Gostaria de parabenizar a Beatriz, a Bia, Presidente do sindicato, que realmente está

fazendo uma gestão belíssima, resgatando a auto-estima dos servidores quem vivem

com tantas dificuldades, recebendo um salário que mal dá para sobreviver, não dá

nem para comer, para pagar serviços essenciais, como água, luz. Convivemos aqui

com essa contradição no nosso Estado, onde tudo é mais caro. A energia elétrica é

mais cara, com um ICMS de quase 42%; a água tem uma das tarifas mais caras do

Brasil - é água a preço de vinho. Aliás, no ano passado, conseguimos impedir o

aumento do valor da conta de água da Copasa, que realmente é muito cara. A

Copasa cobra tratamento de esgoto onde não tem o serviço efetivamente prestado. A

alíquota do IPVA em nosso Estado é mais cara que em outros Estados. O ICMS do

álcool em São Paulo é de 12%; aqui, em Minas Gerais, é de 25%; em Goiás, 15%.

Portanto vemos que tudo é mais caro em Minas Gerais. As empresas pagam mais

impostos, o Estado arrecada mais, mas, na hora de valorizar o servidor, já que tem

muito dinheiro, acontece o contrário. Aqui deveria ser também Estado em que os

servidores públicos de todas as categorias, do Judiciário, policiais ou da área da

educação, tivessem uma das melhores remunerações do País e fossem valorizados,

afinal, em Minas, cobra-se mais impostos e temos orçamento de mais de

R$40.000.000.000,00. No entanto acontece o contrário. Os servidores de Minas

Gerais são os que têm uma das menores remunerações de todos os Estados da

Federação. Aqui se cobra mais imposto e mais tributo, mas a valorização do servidor

é menor. O salário inicial dessa categoria é menor que um salário mínimo.

Esses servidores questionam o compromisso da Secretaria de Educação, que
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assumiu que, a partir do dia 1º de janeiro, o valor do piso salarial profissional seria

desprovido de vantagens e tornaria a ser vencimento básico inicial. Porém não é o

que está acontecendo. Vejam: o valor do vencimento básico inicial de Professor P1 é

de R$377,43. Tenho em mãos reprodução de contracheque de servidor, e esta é a

realidade dos servidores de Minas Gerais. Realmente têm muita razão para estar

indignados. Não vi nem tive conhecimento de mobilização tão forte e com servidores

tão organizados como agora, durante esta paralisação. A greve dos professores já

dura 27 dias, e, mesmo com toda a pressão, os servidores estão resistindo

bravamente. Por essa razão, parabenizo todos os servidores e hipoteco toda a nossa

solidariedade. Realmente é justa esta luta em prol da implementação do piso nacional

da educação, previsto em lei federal que deveria estar sendo aplicada pelo Estado,

mas não está.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Agradeço ao Deputado Weliton Prado

a gentileza e aproveito a oportunidade para parabenizá-lo pela lucidez do discurso.

Usarei parte do seu tempo, nobre Deputado, apenas para dizer que, agora há pouco,

assinei alguns requerimentos pedindo o adiamento da votação de alguns projetos,

para priorizarmos principalmente a discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.389,

do Tribunal de Justiça, e também para abreviarmos a discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 4.388, que amplia a licença-maternidade de quatro para seis meses.

Aliás, registro a presença nesta Casa dos servidores desta classe. Enquanto Vice-

Líder do Bloco PT-PMDB-PCdoB, fiz esse encaminhamento para darmos celeridade

ao processo. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado* - Parabenizo o Deputado Vanderlei Miranda, como

também o conjunto de servidores aqui presentes, o Sinjus e o Serjusmig pela

mobilização. Ressalto que os servidores da Justiça tiveram muitas vitórias nos últimos

anos, por isso fica aqui nosso reconhecimento de que o sindicato realmente está

sempre presente nesta Assembleia, conversando com todos os Deputados,

independentemente de partido político. Fica meu testemunho, para todos os

servidores, do empenho do Serjusmig em defesa dos trabalhadores do Judiciário.

Meu tempo se encerrou, mas gostaria de hipotecar, mais uma vez, nosso total apoio

e solidariedade aos servidores públicos do Estado e aos nossos professores, que
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recebem um dos piores salários do Brasil, um salário de fome, que chega a ser menor

que um salário mínimo. Contem conosco nesta luta, que, por sinal, não é fácil.

Parabéns a todos os servidores. A luta continua. Sem luta, não há vitória. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Domingos Sávio) - Com a palavra, o Deputado Duarte

Bechir.

O Deputado Duarte Bechir* - Exmo. Sr. Deputado Domingos Sávio, que preside os

trabalhos nesta tarde; Sras. Deputadas e Srs. Deputados; público presente nas

galerias, aqui justamente para pleitear seus direitos. A Bancada do PMN, presidida

pelo Deputado Walter Tosta, tem o comprometimento com as suas solicitações.

Também sou funcionário público, tenho carreira de funcionário público e, no meu

cotidiano, no meu mandato, estou aqui representando o povo mineiro. Estou ao lado

dos senhores nesse movimento, com todo o respeito e a admiração. Contem com o

apoio da Bancada do PMN.

Senhoras e senhores, solidarizo-me com os funcionários que se encontram nesta

Casa, por isso gostaria de pedir aos sindicatos e também a alguns companheiros

desta Casa, Deputados Estaduais, que respeitem o período das eleições e, por favor,

a consciência do povo mineiro. Peço para respeitar a consciência do povo mineiro -

serei bem claro com os funcionários do Estado, que entenderão, com muita

facilidade, o que vou dizer, já que amanhã as vítimas poderão ser os senhores e as

senhoras que hoje estão aqui solicitando a correção de valores -, porque, quando o

governo do Estado enviou a esta Casa o Projeto de Lei nº 4.387, que reajusta os

vencimentos dos servidores da educação, a bancada oposicionista e - rimando -

oportunista apresentou uma emenda ao PL do Governador que elevou o piso mínimo

dos servidores da educação, com uma proposta que dobrou esse valor do piso, já

sabendo que isso não poderia passar. Eles sabiam que a Assembleia não pode ser

autora desse tipo de matéria. Quem dera se este Deputado pudesse ser autor de uma

emenda que hoje pudesse dar aos senhores 20%, 30% de aumento, de valores

corrigidos nos vencimentos! Quem dera se eu, um simples Deputado, pudesse ser

autor desse trabalho! Nós, Deputados Estaduais, não podemos legislar quando se
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trata de aumento de despesa no Orçamento do Estado. A lei é clara nesse sentido.

Peço às pessoas que estão nos vendo e ouvindo que prestem bastante atenção ao

que vou dizer. O bloco oposicionista e oportunista apresentou uma emenda, e ela

está aqui - muitas pessoas gostam de chegar aqui e mostrar papel. O parecer sobre a

emenda do bloco oposicionista e oportunista diz o seguinte (- Lê:)

“Observe-se que, embora veiculem medidas distintas, as Emendas nºs 13 a 37,

apresentadas em Plenário, aumentam os gastos com despesa de pessoal, gerando

impacto financeiro no Orçamento do Estado. Conforme jurisprudência pacificada no

Supremo Tribunal Federal, STF - “vide” ação direta de inconstitucionalidade, Adin nº

2.791, Adin nº 4.062, Adin nº 2.113 -, é inconstitucional emenda parlamentar a projeto

de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo de que resulte aumento de despesa.”

Pois bem, meus amigos funcionários do Estado, caímos numa arapuca.

Construíram uma arapuca para nós que viemos aqui aprovar os vencimentos dos

servidores. Fizeram-nos de bobo, pois apresentaram uma emenda sabendo que ela

não poderia ser apreciada pela Casa, muito menos aprovada. Não estava em nossas

mãos aprovar essa emenda. Fomos feitos de bobos, de palhaços.

Lembro-me muito bem do momento da votação, em que eu estava sentado e

muitos do meu lado me disseram tratar-se de uma arapuca. E mais, eles ainda me

disseram que o objetivo disso era propagandear para o Estado inteiro que nós

votamos contra os servidores da educação.

Quero deixar um recado para o bloco oposicionista: trate-nos com o mesmo

respeito que temos e nutrimos por V. Exas. Trouxeram papéis aqui, à frente,

mostrando ao povo de Minas situações mentirosas. Essa emenda proposta, senhoras

e senhores, poderia chamar-se “emenda Alice”. Por que Alice? Alice no País das

Maravilhas. No país da Alice, também há lei. Garanto que lá, ao contrário do Brasil,

onde a lei é de responsabilidade fiscal, a lei deve chamar-se lei de irresponsabilidade

fiscal.

A “emenda Alice” poderia ser aprovada pelos Deputados de lá. Existe Deputado

nesta Casa que, se um dia chegar a ser Prefeito, no seu discurso de posse, dirá:

“Meu querido povo, hoje estou assumindo o Poder Executivo, e ninguém mais aqui

pagará impostos. Os salários e os vencimentos dos funcionários serão os mais altos
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do Brasil neste Município ou Estado que governarei”. Meu Deus, o povo de Minas

Gerais conhece os verdadeiros homens comprometidos com a dignidade, com a

lealdade e com os princípios da moralidade. Quantos já passaram por esta Casa e

deixaram aqui a sua história? Não poderíamos cair numa arapuca, como caímos.

Esses papéis, que estão sendo distribuídos na Casa, são xerocados com dinheiro

público. Estão usando xerox da Assembleia.

Vejam bem o teor do documento: “Emendas apresentadas e destacadas pelo Bloco

PT-PMDB-PCdoB”. Observem as fotos dos Deputados, sobre as quais há os

seguintes dizeres: “Deputados da Assembleia Legislativa de Minas que votaram

contra o piso salarial dos professores e auxiliares de serviços da educação”. E há

mais. Temos aqui o bonito da história, que faz menção muito honrosa ao bloco

oportunista. Vejamos o final: “Nas eleições de outubro, diga “não” aos inimigos da

educação e de Minas Gerais”.

Diga “não” a nós, que estávamos aqui aprovando coisa séria e diga “sim” aos que

burlam os papéis públicos. Diga “sim” aos que querem chegar ao poder de qualquer

maneira ou a qualquer custo. Se burlam os papéis públicos, o que não fariam no

poder? Se estão com esse tipo de atitude aqui no Parlamento, no governo do Estado

como seria se lhes fosse dada a oportunidade de dirigir Minas? Há quem brinca com

o povo de Minas Gerais. Que vergonha!

Sr. Presidente, estou muito triste. O Parlamento mineiro, a Assembleia Legislativa

de Minas Gerais é uma das Casas mais respeitadas do Brasil pela sua transparência.

O exercício do mandato de cada um de seus parlamentares está totalmente

escancarado para toda e qualquer pessoa do Brasil inteiro lhes conferir os passos. No

entanto, eu não esperava que, durante o exercício do meu mandato, enquanto eu

votava, viesse cair numa arapuca, conforme caí. Foi muito fácil. Armaram uma

arapuca e fizeram uma emenda de brincadeira, trapaceando a educação de Minas,

ao dizerem aos professores: “Oh, eu, o fulano e o beltrano propusemos uma emenda,

que passará de R$500,00 para R$1.000,00 os vencimentos de vocês, mas tem gente

na Assembleia que não quer. Eles são contrários. Divulgaremos as fotos deles para

que não votem neles. Votem em mim ou no meu colega. Somos do partido A ou do

B”.
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O que é isso? Aonde vamos chegar? Uma arapuca dentro da própria Casa?

Estávamos trabalhando. Eram 21h30min, quando aprovamos os vencimentos dos

funcionários do Estado, porque há um prazo. No entanto, havia pessoas aqui

arquitetando contra nós. Senhores funcionários, peço-lhes um pouco mais de

atenção. Eu, como Deputado, nossa bancada, meu partido não podemos apresentar

uma emenda que ultrapasse aquilo que foi solicitado pelo governo do Estado. Isso

não nos é permitido. Não temos esse poder.

Estão espalhando pela internet a relação dos inimigos da educação, e o mais bonito

é que ainda dizem no final: “Não votem neles, votem em nós, porque viemos aqui

com o papel, mostrando que são quatrocentos e pouco. Votem em nós, que estamos

contra os quinhentos e estamos pedindo mil. Não sabemos nem queremos saber de

onde virão. Se o governo tem ou não tem para pagar, não interessa. Queremos mil,

mil, mil, e eles lá só querem quinhentos”. O que é isso? É falta de respeito com os

demais membros desta Casa, Sr. Presidente. O PMN nunca se posicionou aqui

contra a votação de partido algum. Votamos o que é bom. Em nenhum momento, eu

disse “não” a funcionário da educação. Eu disse “sim” a todos os funcionários do

Estado. Dissemos “não” - afirmo aqui mais uma vez - à Emenda nº 21, que

aumentava os vencimentos, proposta pelo bloco oposicionista e oportunista. Fizeram

arapuca para nós. Isso não foi explicado. Hoje estou explicando isso aqui. Há muitos

companheiros meus, Deputados, chateados, realmente revoltados com esta atitude

de alguns membros desta Casa, porque este papel vem de dentro da Assembleia. É

de dentro da Casa este papel. Os “e-mails” estão saindo daqui de dentro, mas de

onde? Sr. Presidente, confesso à V. Exa. que, durante todas as campanhas eleitorais,

devemos esclarecer aos eleitores acerca do que podemos e, mais do que isso,

devemos fazer.

A Lei de Responsabilidade Fiscal está hoje completando 10 anos. Os partidos não a

queriam; entre eles, está o PT, que era contrário e até deu entrada a ação de

inconstitucionalidade contra ela. O Brasil está bem melhor do que muitos anos atrás,

mas o crédito que tem hoje não é de um homem, de um governo, mas de um trabalho

feito no tempo, na hora e no momento em que o Brasil precisava mudar, e agora está

mudando.
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Sr. Presidente, ao refletir todo o Estado, congratulo-me com todos aqui presentes,

servidores que buscam, com justiça, o reconhecimento de suas carreiras e o devido

valor que merecem. Deixo mensagem especial para os telespectadores. Dizem muito,

por aí, que vale tudo em campanha, só não vale perder. No entanto digo que é

preciso ganhar com dignidade, respeitar o povo. Os servidores da educação de Minas

estão em greve. Não é princípio de homem público de responsabilidade vir aqui

insuflar a greve, insuflar aqueles que estão buscando melhores vencimentos. Não é

papel digno vir aqui dizer: “Continuem em greve, lutem pelos salários de qualquer

forma, digam “não” à opressão”. Não há opressão. A greve foi julgada ilegal. Será

dado a ela o fim normal que deve ter. Não será com o sentimento que presenciamos

aqui, de circulação de papéis, jornais, propagandas, que isso mudará ou que

daremos contribuição para Minas Gerais. Não é assim.

Terminando minha fala sobre isso, Sr. Presidente, falarei agora especialmente para

Campo Belo, cidade onde moro e onde minha família também reside. Na última

segunda-feira, estivemos na Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo. Lá

acompanhamos a entrega de 30 novas camas, que atenderão à enfermaria daquele

hospital, que é regional e atende aos Municípios circunvizinhos. Conversei com as

Amigas da Santa Casa, grupo de senhoras voluntárias que vão, todas as noites, às

19 horas, levar chá, quitanda nos leitos e, mais que isso, carinho e amor aos

pacientes das enfermarias. Disse a elas que hoje estaria aqui prestando também esta

justa homenagem. Amigas da Santa Casa, vocês de Campo Belo, confesso que,

noutra oportunidade, com muito carinho e muito prazer, tratarei deste assunto aqui.

Hoje estou magoado com as mentiras e as falsas campanhas políticas

extemporâneas, pois não estamos em época de eleição. Noto que, muitas vezes, isso

ocorre na tentativa de mudar sua consciência, seu voto, sua posição política.

Para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de dizer que o mal não vence o bem. Você

pode enganar a muitos por muito tempo, mas vocês que fizeram essa trapaça não

conseguirão enganar a todos por todo o tempo. Pela verdade, meu agradecimento,

Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, o Deputado André
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Quintão.

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

servidores da Justiça, cuja presença é muito importante, já está havendo um

processo de negociação para agilizar a tramitação do Projeto de Lei nº 4.389, que

possibilitará um reajuste à categoria. Venho à tribuna com um tempo reduzido,

porque abri mão de me inscrever pelo art. 70 exatamente para agilizar a pauta, tendo

em vista que votaremos hoje, em 2º turno, o projeto que prevê a prorrogação da

licença-maternidade para 180 dias no âmbito das administrações direta, autárquica e

fundacional do Poder Executivo. Com o apoio de dezenas de Deputados,

apresentamos uma proposta de emenda à Constituição, para tratar desse assunto.

O governo achou por bem encaminhar a esta Casa um projeto de lei ordinária, e,

após análise, verificamos que estava aquém da nossa proposta. Sendo assim,

apresentamos um conjunto de emendas, tendo algumas sido incorporadas,

felizmente. Uma delas, que considero muito importante, não deixa que a licença

prejudique qualquer tipo de progressão ou recebimento por produtividade. Não

poderíamos aprovar a prorrogação da licença e prejudicar o funcionário quanto à sua

carreira.

Estamos aqui hoje exatamente para aprovar esse projeto em 2º turno. Mais

importante que a paternidade dele é a prorrogação da licença-maternidade para as

servidoras públicas estaduais. Por isso, para este Deputado, não há o menor

problema de o Governador encaminhar um projeto. Poderia ter aprovado a minha

proposta de emenda à Constituição, pois o efeito seria mais duradouro, já que estaria

consagrada na Constituição do Estado de Minas Gerais. Aperfeiçoamos o projeto do

governo, que chegou muito pior que a proposta de emenda à Constituição

apresentada nesta Casa. Hoje o importante é que votaremos essa matéria em 2º

turno.

Sr. Presidente, quero falar ainda sobre a reunião do Bloco PT-PMDB-PCdoB com o

Governador Anastasia, realizada com o objetivo de sensibilizar o governo em busca

de uma solução para a greve dos professores e trabalhadores da educação. O

impasse não é bom para ninguém, principalmente para as crianças que frequentam

as escolas da rede pública estadual. Dissemos ao Governador que somos totalmente
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solidários com o movimento dos professores. Não há como construir uma educação

pública de qualidade sem valorizá-los. Percebemos que, ao longo dos anos, não

foram criadas condições adequadas de remuneração para o trabalhador que cuida da

educação das crianças em nosso Estado.

Sempre outras categorias têm proporcionalmente reajuste maior e tratamento

diferenciado. Talvez seja em razão do número muito grande de professores e

trabalhadores em educação. Na realidade, é categoria muito extensa em todo o

Estado. Muitas vezes isso faz com que o governo ofereça salário e remuneração

aquém do que o professor merece.

Agora precisamos criar canal de negociação, a fim de que tenhamos posição mais

confortável para os professores que estão em greve. Não concordo com medidas que

buscam quase coagir os professores e o movimento grevista, como corte de ponto e

ameaça de contratação de professor substituto. Esse não é caminho democrático

nem de diálogo. Não queremos professores derrotados, insatisfeitos e que não se

sintam dignamente integrantes do serviço público. Para isso é necessário, sim, algum

avanço salarial. Não podemos conceber que um professor até com pós-doutorado, se

for o caso, ou seja, que passou pelo mestrado, pelo doutorado e pelo pós-doutorado,

tenha salário inicial de R$900,00 ou de R$380,00, pois se chega a R$935,00 com

benefícios e adicionais. Hoje temos grande esforço nacional com a lei do Fundeb, no

intuito de melhorar a qualidade da educação, com o piso nacional do magistério e o

Plano de Desenvolvimento da Educação. Temos o desafio de universalizar o ensino

infantil, de melhorar a qualidade do ensino fundamental, de combater a evasão

escolar no ensino médio, principalmente com ações de acompanhamento social, de

integrar e compatibilizar o ensino médio com o ensino tecnológico e

profissionalizante, para que o jovem tenha acesso mais rápido ao primeiro emprego,

aumentando o nível de empregabilidade desses jovens. Temos o desafio da

expansão das vagas no ensino superior e gratuito. Além disso, enfrentamos também

situação difícil com os professores e os trabalhadores da Unimontes, nossa

universidade estadual, que está cravada no coração do semiárido mineiro. Fizemos

apelo ao governo do Estado para reabrir as negociações, intensificar o diálogo e

construir os cenários alternativos que permitam aos professores a retomada do seu
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trabalho com mais dignidade. Tentamos aprovar na Assembleia nível de reajuste

maior, mas não conseguimos.

Portanto a situação hoje é muito delicada em nosso Estado, com greve que se

prolonga. Há que se dizer aqui que a greve é instrumento legítimo dos trabalhadores,

conquista civilizatória e democrática, arma, mecanismo e recurso que o trabalhador

tem para conseguir nível de reconhecimento profissional maior, seja salarial, seja nas

condições de trabalho. Parabenizo o Sindicato Único dos Trabalhadores em

Educação - Sind-UTE -, particularmente a companheira Beatriz, sua Presidente, que,

com muita garra, está segurando esta extensa e ampla mobilização, uma das

maiores, nos últimos anos, em Minas Gerais. Os professores não gostam de fazer

greve nem de permanecer neste clima de tensão, no entanto fazem essa mobilização,

porque é o recurso que lhes resta, uma vez que não houve, por parte do governo,

proposta alguma que buscasse atingir o piso nacional do magistério.

Reitero aqui nossa solidariedade a todos os professores e trabalhadores da

educação do Estado. Continuem contando com o apoio deste Deputado e do nosso

Bloco em todos os momentos. Tentamos, mais uma vez, contato direto com o

Governador, para reabertura e intensificação das negociações. Esperamos que nossa

participação e principalmente essa belíssima mobilização resultem em melhores dias

para o professor e o trabalhador em educação, porque isso certamente afetará

positivamente a qualidade da educação das nossas crianças em Minas Gerais.

Resolver esse impasse significa também beneficiar e atender ao clamor das crianças

e das famílias, que querem, sim, o reinicio das aulas, mas com professores

dignamente remunerados no Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.
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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 5.997/2010, da

Comissão de Meio Ambiente, 5.998 e 5.999/2010, da Comissão de Defesa do

Consumidor, e 6.000 e 6.001/2010, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se

para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Política Agropecuária - aprovação, na 7ª Reunião

Ordinária, em 4/5/2010, dos Projetos de Lei nºs 3.361/2009, do Deputado Dinis

Pinheiro, 4.272/2010, do Deputado Paulo Guedes, e 4.278/2010, do Deputado

Adelmo Carneiro Leão, e dos Requerimentos nºs 5.792/2010, do Deputado Gustavo

Corrêa; e 5.848/2010, do Deputado Wander Borges; de Meio Ambiente - aprovação,

na 7ª Reunião Ordinária, em 4/5/2010, do Requerimento nº 5.850/2010, do Deputado

Wander Borges; de Administração Pública - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em

4/5/2010, dos Requerimentos nºs 5.901 e 5.902/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, e 5.906 e 5.907/2010, do Deputado Wander Borges; de Direitos Humanos -

aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 5/5/2010, dos Requerimentos nºs 5.894 e

5.895/2010, da Comissão de Participação Popular; de Educação - aprovação, na 9ª

Reunião Ordinária, em 5/5/2010, dos Projetos de Lei nºs 921/2007, do Deputado

Sebastião Costa, com a Emenda nº 1, 3.677/2009, do Deputado Sargento Rodrigues,

4.339/2010, com a Emenda nº 1, e 3.999/2009, do Deputado Inácio Franco,

4.133/2009, do Deputado Doutor Viana, 4.139 e 4.141/2010, do Governador do

Estado, 4.199/2010, do Deputado Fábio Avelar, 4.215/2010, do Deputado Dinis

Pinheiro, 4.227 e 4.229/2010, do Deputado João Leite, 4.299/2010, do Deputado

Antônio Júlio, 4.319/2010, do Deputado Carlos Gomes, 4.333/2010, do Deputado

Carlin Moura, e 4.357/2010, do Deputado Dimas Fabiano, e dos Requerimentos nºs

5.861/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes, 5.866/2010, da Comissão de

Justiça, 5.878/2010, do Deputado Doutor Viana, 5.885/2010, do Deputado Weliton

Prado, e 5.905/2010, do Deputado Jayro Lessa; de Saúde - aprovação, na 9ª

Reunião Ordinária, em 5/5/2010, dos Projetos de Lei nºs 4.320/2010, do Deputado
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Duarte Bechir, e 4.328/2010, do Deputado Antônio Júlio, e dos Requerimentos nºs

5.846/2010, do Deputado Jayro Lessa, 5.854/2010, do Deputado Weliton Prado,

5.865/2010, do Deputado Vanderlei Miranda, e 5.899/2010, do Deputado Ivair

Nogueira e outros; de Turismo - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em 5/5/2010, do

Projeto de Lei nº 4.340/2010, do Deputado Inácio Franco, e do Requerimento nº

5.900/2010, do Deputado Alberto Pinto Coelho; de Segurança Pública - aprovação,

na 11ª Reunião Extraordinária, em 5/5/2010, dos Requerimentos nºs 5.908 a

5.913/2010, da Comissão de Direitos Humanos, e 5.914 e 5.915/2010, da Comissão

de Participação Popular; de Transporte - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em

5/5/2010, dos Projetos de Lei nºs 1.872/2007, do Deputado Gil Pereira, com a

Emenda nº 1, 2.361/2008, do Deputado Lafayette de Andrada, 3.685/2009, do

Deputado Alberto Pinto Coelho, com a Emenda nº 1, 3.692/2009, do Deputado Mauri

Torres, 3.720/2009, da Deputada Ana Maria Resende, com a Emenda nº 1, 3.747 e

3.764/2009, do Deputado Arlen Santiago, e 4.019/2009, do Deputado Weliton Prado,

com a Emenda nº 1, e dos Requerimentos nºs 5.847/2010, do Deputado Juninho

Araújo, 5.863/2010, do Deputado Carlin Moura, 5.870/2010, da Comissão de Meio

Ambiente, 5.877/2010, do Deputado Dinis Pinheiro, 5.886/2010, do Deputado Ruy

Muniz, e 5.887/2010, do Deputado Inácio Franco; e pela Comissão Especial da

MinasCaixa - informando a conclusão dos seus trabalhos (Ciente. Publique-se.) e

encaminhando o seguinte relatório final:

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DA MINASCAIXA

Sumário

I - Introdução

1. Criação

1.1. Objetivos

1.2. Metodologia

1.3. Composição

1.4. Prazo de funcionamento

2. Antecedentes

3. Trabalhos realizados

4. Reuniões e visita da Comissão Especial
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II – Desenvolvimento

2.1. Reunião ordinária de 16/3/2010

2.2. Reunião ordinária de 30/3/2010

2.2.1. Santana do Paraíso

2.2.2. Coronel Fabriciano

III – Conclusões

IV – Recomendações

V – Anexo I - Proposta de projeto de lei

I – Introdução

1. Criação

A Comissão Especial para proceder a estudos e apresentar propostas para a

regularização patrimonial dos imóveis da extinta MinasCaixa, constantes no Anexo I

da Lei nº 13.439, de 30/12/99, foi criada em decorrência de requerimento da

Deputada Cecília Ferramenta, aprovado em 11/2/2010 e publicado no “Diário do

Legislativo” em 13/2/2010.

1.1. Objetivos

Estudar as medidas necessárias e propor soluções para a regularização patrimonial

dos imóveis da extinta MinasCaixa, constantes no Anexo I da Lei nº 13.439, de 1999,

e discutir a política estadual de moradia de interesse popular.

1.2. Metodologia

A partir dos objetivos enunciados e das discussões ocorridas durante o período de

preparação dos trabalhos da Comissão Especial, decidiu-se estabelecer uma

abordagem sistemática sobre a regularização patrimonial dos imóveis da extinta

MinasCaixa.

Com a discussão desse conteúdo, feita com a participação de convidados, que

representaram os vários segmentos da sociedade envolvidos com a regularização

patrimonial dos imóveis da extinta MinasCaixa, a Comissão propôs alternativas para

preservar as prerrogativas do Estado de Minas Gerais, bem como apresentar

sugestões para a solução dessa questão.

1.3. Composição

Membros Efetivos Membros Suplentes
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Cecília Ferramenta, Presidente (PT) Dilzon Melo (PDT)

Agostinho Patrus Filho, Vice-Presidente (PV) Doutor Ronaldo (PDT)

Dalmo Ribeiro Silva, relator (PSDB) Fahim Sawan (PSDB)

Lafayette de Andrada (PSDB) Padre João (PT)

Zezé Perrella (PDT) Tiago Ulisses (PV)

1.4. Prazo de funcionamento

A indicação dos membros efetivos e suplentes da Comissão foi definida em reunião

especial, no dia 26/2/2010. Na reunião do dia 3/3/2010 foi feita a indicação do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva para relator.

2. Antecedentes

O Legislativo mineiro se utiliza de ferramentas diversas para exercer suas funções.

Quando os parlamentares se defrontam com situações que envolvem amplos setores

da sociedade ou com temas delicados que demandam debate, negociação e

confronto de interesses, as ferramentas mais utilizadas são os eventos institucionais

e as comissões especiais para proceder a estudo sobre matéria determinada.

A Assembleia promove vários tipos de eventos institucionais, em escala crescente

de complexidade e porte. Em todos os eventos, os poderes públicos e a sociedade,

representados por órgãos do Executivo, federações de classes, sindicatos,

associações, organizações não-governamentais, cooperativas, entre outros, são

convidados a participar. Na fase inicial de planejamento são estabelecidos o tipo de

evento, seu regulamento, os temas a serem abordados, os debatedores e a formação

de grupos de trabalho, quando for o caso, para preparação das teses a serem

discutidas e aprovadas ao final do evento. Quando os assuntos exigem a

interiorização dos debates, reuniões regionais são realizadas, e seus resultados são

trazidos para a Assembleia Legislativa. Esses eventos têm o objetivo de coletar

subsídios para o processo legislativo, orientar a formulação de políticas públicas e

auxiliar no planejamento do Estado.

Por sua vez, as Comissões Especiais são utilizadas quando há necessidade de

aprofundamento, investigação de fatos ou de formulação de proposições relativas a

temas de alta relevância social, econômica ou ambiental, que exigem tempo
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excepcional de debates para maturação política dos subsídios aportados.

A Comissão Especial, com prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 30, de acordo

com o Regimento Interno da Casa, foi a ferramenta escolhida para discussão da

questão da regularização dos imóveis da extinta MinasCaixa.

Ficou, então, evidente a necessidade de debater com o Executivo e com as demais

representações da sociedade civil as práticas e as políticas que vêm sendo adotadas

em relação à política estadual de moradia de interesse popular, especialmente a

regularização patrimonial dos imóveis da extinta MinasCaixa.

3. Trabalhos realizados

Os trabalhos da Comissão Especial foram desenvolvidos a partir de reuniões

ordinárias e audiências públicas.

Entidades participantes

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana

Prefeitura Municipal de Santana do Paraíso

Minas Gerais Participações S.A. – MGI

Associação de Moradores do Bairro Residencial Paraíso

Associação dos Moradores do Bairro Águas Claras

Câmara Municipal de Santana do Paraíso

Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano

Prefeitura Municipal de São Domingos do Prata

Prefeitura Municipal de São José do Goiabal

Câmara Municipal de Coronel Fabriciano

Câmara Municipal de Pingo D’Água

Associação Comunitária Cultural e Artística Shalom

Associação de Pais e Amigos de Cava Grande e Marliéria

Pessoas físicas, que ocupam os imóveis da extinta MinasCaixa

4. Reuniões da Comissão Especial

Dia 3/3/2010 – 1ª Reunião Especial

Objetivo: eleger o Presidente e o Vice-Presidente, designar o Relator da matéria e

programar os trabalhos da Comissão.
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Dia 9/3/2010 – 1ª Reunião Ordinária

Objetivo: discutir e votar proposições da Comissão Especial. Aprovados os

seguintes requerimentos: do Deputado Dalmo Ribeiro e da Deputada Cecília

Ferramenta em que solicitam seja realizada audiência pública para iniciar o processo

de levantamento de informações atualizadas relativas aos imóveis resultantes dos

antigos financiamentos habitacionais feitos pela extinta MinasCaixa e hoje

administrados pela MGI Participações S.A.; da Deputada Cecília Ferramenta em que

solicita seja realizada audiência pública nos Municípios de Santana do Paraíso,

Coronel Fabriciano e Belo Horizonte para debater a situação dos mutuários da extinta

MinasCaixa.

Dia 16/3/2010 – 2ª Reunião Ordinária

Objetivo: discutir e votar as proposições da Comissão Especial. 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 desta Comissão Especial, especialmente os rurais, com vista à regularização

patrimonial desses imóveis. Reunião realizada com a presença dos Srs. Alencar

Santos Viana Filho, Subsecretário, representando Sebastião Navarro Vieira Filho,

Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana; Kleber Antônio

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 o Sr. Enio Pereira Botelho, Diretor-Presidente da MGI, e Ronan

Colansky Reis, Gerente de Crédito Habitacional da MGI; 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.

Dia 30/3/2010 – 3ª Reunião Ordinária

Objetivo: discutir e votar as proposições da Comissão Especial, realizada no

Município de Santana do Paraíso, às 9 horas, com a presença dos Srs. Joaquim

Correia de Melo, Prefeito Municipal de Santana do Paraíso, e Raimundo José de

Almeida, Vice-Prefeito de Santana do Paraíso; Vereadores Pastor Etevaldo,
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Presidente da Câmara Municipal de Santana do Paraíso, Antônio Afonso Duarte,

Manoel do Nascimento Assis e Geraldo Ferreira Pires; Albeni Martins Lisboa,

Presidente da Associação de Moradores do Bairro Residencial Paraíso, e Varley

Cândido Assis, Presidente da Associação de Moradores do Bairro de Águas Claras.

Dia 30/3/2010 – 3ª Reunião Ordinária

Objetivo: discutir e votar as proposições da Comissão Especial, realizada no

Município de Coronel Fabriciano, às 15 horas, com a presença dos Srs. Francisco de

Assis Simões Tomáz, Prefeito Municipal de Coronel Fabriciano; Fernando Rolla,

Prefeito Municipal de São Domingos do Prata; Geraldo Elias, Procurador dos

Municípios de São Domingos do Prata e São José do Goiabal; Geraldo Magela,

Presidente da Câmara Municipal de São José do Goiabal; Vereadores Marcos da

Luz, da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano e João Água, da Câmara Municipal

de Pingo D’Água; Pastor Nílson Teixeira, Presidente da Associação Comunitária

Cultural e Artística Shalom; e José Carlos Matheus, Presidente da Associação de

Pais e Amigos de Cava Grande e Marliéria. Foi apresentada pela Deputada Cecília

Ferramenta proposta de projeto de lei a ser encaminhada ao Governador do Estado

de Minas Gerais como solução para a regularização patrimonial dos imóveis da

extinta MinasCaixa.

Dia 31/3/2010 – Proposta de projeto de lei

O relator registra o recebimento de projeto de lei da Deputada Rosângela Reis, em

6/4/2010, que altera a Lei 13.439, de 30/12/99, autorizando o Poder Executivo, por

meio da MGI, a realizar concessão de uso de imóvel de interesse social, relativos aos

imóveis que não foram negociados nem alienados até a data do início da vigência da

futura lei. Este projeto foi protocolado em plenário da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais em 31/3/2010.

II – Desenvolvimento

2.1. Reunião ordinária do dia 16/3/2010

Na reunião do dia 16/3/2010, foram ouvidas as seguintes entidades e autoridades:

Minas Gerais Participações – MGI – Sr. Ricardo Lopes de Alvarenga, Gerente de

Comercialização de Bens Não de Uso.

O convidado informou que a MGI é uma empresa que atua na questão referente à
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MinasCaixa, além do Bemge e do Credireal, como mandatária do Estado, com o qual

ela detém um contrato de administração de ativos e de direitos creditórios.

Complementou que os bens da MinasCaixa são tratados como ativos, já realizados à

época em que o banco existia, no processo de execução da hipoteca nas décadas de

80 e 90, e que, com base na legislação, especificamente o Decreto-Lei nº 70, dada a

inadimplência dos mutuários, a MGI executou a hipoteca e arrematou esses bens.

Depois, no processo de extinção da MinasCaixa, cujo ato final foi o Decreto de 1998,

esse patrimônio passou então a pertencer ao Estado de Minas Gerais como ativo

realizado. Como ativos realizados eles são tratados a partir da Lei nº 13.439, de

1999. Essa lei autoriza a alienação desses bens ativos realizados, que são bens

públicos do Estado de Minas Gerais.

Acrescentou, respondendo a questionamentos, que a origem dos imóveis rurais

existentes pode não ser a mesma dos financiamentos habitacionais. Há casos de

execução, dação em pagamento, adjudicação pelo Estado. Qualquer possibilidade de

solução passaria primeiramente por demarcação dessas áreas e posterior submissão

a processo licitatório.

2.2 Superintendência Central de Operações Oficiais de Crédito da Secretaria de

Estado de Fazenda – Sr. Kleber Antônio dos Campos, Superintendente Central de

Operações Oficiais de Crédito da Secretaria de Estado de Fazenda.

O convidado relatou que, para o Estado, hoje, as providências atinentes à

transformação desses imóveis em recursos são mais onerosas que o próprio

resultado que isso tem trazido. O Estado é muito onerado na gestão desses ativos,

mesmo com os leilões e com as avaliações desses imóveis. Tem-se um custo

considerável. Ele entende que, havendo um programa habitacional e instruções que

cuidem da habitação popular, talvez seja melhor delegar esses ativos para uma

política habitacional ou social. Haveria economia de esforços na venda desses

imóveis, que, na verdade, ficam caros. Cada avaliação da Caixa Econômica Federal

fica em torno de R$800,00. Neste caso, são imóveis de valores relativamente baixos,

de certa forma espalhados pelo Estado e alguns concentrados em conjuntos.

Prefeitura Municipal de Santana do Paraíso – Sr. Joaquim Correia de Melo,

Prefeito.
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O convidado enfatizou o sofrimento e a real situação dos mutuários da MinasCaixa.

O problema existe há mais de 26 anos, sem solução. Esses mutuários são vistos com

olhares diferentes, não têm crédito, querem fazer empréstimos e não têm os

documentos de suas moradias.

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana – Sr. Alencar

Santos Viana Filho, Subsecretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política

Urbana.

O convidado informou que tanto a Secretaria quanto a Cohab não estão atualmente

inseridas nessa questão da MinasCaixa. Quando o banco faz a execução, tem-se a

característica própria do sistema financeiro bancário. A Cohab criou um mutirão para

tentar dar o título às pessoas que compraram os imóveis por meio de seus

programas. Sabemos que a pessoa que toma posse do imóvel é aquela que fez o

financiamento, mas é um difícil trabalho identificar essas pessoas. Muitas vezes já é a

quarta família que tem a posse das chaves, quando, na verdade, o financiamento foi

feito pela primeira família. Isso é um complicador. O financiamento pode ter sido

passado de forma irregular de um proprietário para outro, mas, se ele continuou a ser

pago, a situação fica mais fácil de ser resolvida.

Associação dos Moradores do Bairro Residencial Paraíso – Sr. Albeni Martins

Lisboa, Presidente.

O convidado relatou que os moradores estão preocupados com a situação e tentam

buscar uma solução. Sozinhos, não conseguem fazer nada, por isso pedem apoio ao

Município. Há várias moradias irregulares de propriedade da extinta MinasCaixa. Não

é possível para todos arcar com a responsabilidade de adquirir aqueles lotes fazendo

um novo financiamento ou pagamento pelo que foi invadido. Há muitos moradores

que não têm condição, pois são pessoas de baixa renda, e a renda média de cada

família é de aproximadamente um salário mínimo. Dificilmente alguém ganha acima

disso. Buscaram uma parceria com o Estado, para que estude uma melhor forma de

os moradores terem suas moradias de volta. Fizeram um cadastro das casas.

Associação dos Moradores de Águas Claras – Sr. Varley Cândido de Assis,

Presidente.

O convidado relatou que várias famílias pagavam corretamente seus imóveis, mas,
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em 1998, com a extinção da MinasCaixa, houve inadimplência. Os moradores de

Águas Claras não tinham condições de pagar o preço pelo qual avaliaram os imóveis.

Muitos moradores estão desempregados e não têm como pagar os valores definidos

pela MGI. Com uma liminar cautelar na Justiça de Mesquita, conseguiu-se embargar

o leilão das casas de Águas Claras. Algumas casas chegaram a ser leiloadas, mas

não houve arrematante. Enfatizou que luta por uma anistia, mas se não houver essa

possibilidade, gostaria que a taxa fosse simbólica para que os moradores possam

quitar as dívidas.

2.2. Reunião ordinária do dia 30/3/2010

2.2.1. Santana do Paraíso

Foram ouvidas as seguintes entidades e autoridades:

Prefeitura Municipal de Santana do Paraíso – Sr. Raimundo José de Almeida, Vice-

Prefeito.

O convidado esclareceu que são mais de 600 moradias no Estado de Minas e

quase 50% estão em Santana do Paraíso. A dívida tornou-se ativa e está nas mãos

do governo do Estado.

Câmara Municipal de Santana do Paraíso – Pastor Etevaldo, Presidente.

O convidado lembrou que o debate trata dos direitos e das garantias individuais, e

que todo cidadão brasileiro tem direito à saúde, à educação, à alimentação, ao

transporte, ao lazer, ao trabalho e também à habitação e à moradia.

Associação de Moradores do Bairro Residencial Paraíso – Sr. Albeni Martins

Lisboa, Presidente.

O convidado comentou a possibilidade de se efetuar uma transferência para o

Fundo Estadual de Habitação, a fim de facilitar a negociação com os moradores.

Apenas nesse bairro há mais de 300 moradias da extinta MinasCaixa. São casas

construídas nos lotes vagos. Já foi estipulado um prazo de 60 dias, e talvez se

prorrogue por mais 30, para finalização dos trabalhos desta Comissão. Portanto são

aproximadamente 90 dias para que esse caso seja resolvido. O objetivo é conseguir a

anistia, mas, se não for possível, que os moradores paguem um valor simbólico ao

governo para regularizarem essas propriedades.

2.2.2. Coronel Fabriciano
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Foram ouvidas as seguintes entidades e autoridades:

Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano

O Prefeito Francisco de Assis Simões Tomáz considera que é muito difícil votar

uma lei que beneficie os menores.

Prefeitura Municipal de São Domingos do Prata

O Prefeito Fernando Rolla comentou que deveria haver mais prefeitos para

defender essa causa e que a união é muito importante para todos.

Associação Comunitária Cultural e Artística Shalom – Pastor Nilson Teixeira,

Presidente.

O convidado afirmou que tem um imóvel habitacional alugado há 11 anos e foi

adquirido pela associação, e agora a MinasCaixa quer leiloá-lo de forma indevida. A

associação foi à MinasCaixa e pagou pelo imóvel.

Câmara Municipal de Coronel Fabriciano

O Vereador João Água comentou que há 33 casas da MinasCaixa no Município. O

governo federal criou o programa Minha Casa, Minha Vida, e de outro lado, o governo

do Estado coloca as famílias mineiras em uma situação difícil. E esta comunidade é

bastante carente.

Associação de Pais e Amigos de Cava Grande e Marliéria – Sr. José Carlos

Matheus, Presidente.

O convidado comentou que as comunidades de Cava Grande, Baixa Verde e

Dionísio passaram por momentos difíceis quando ocorreu o leilão da MGI, em

setembro passado, como foi o caso de uma senhora com cadeira de rodas, que

perdeu a sua casa e foi para a rua.

Câmara Municipal de São José do Goiabal

O Vereador Geraldo Magela informou que há 46 famílias em imóveis da extinta

MinasCaixa. Comentou que essas pessoas estão preocupadas com a possível perda

desses imóveis.

III – Conclusões

As palestras, os estudos e os debates realizados no decorrer dos trabalhos desta

Comissão permitiram uma visão geral da necessidade de regularização patrimonial

dos imóveis da extinta MinasCaixa. Relacionaram-se os imóveis nesta situação e
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discutiu-se a política estadual de moradia de interesse popular.

IV – Recomendações

Com base no exposto neste relatório e em outras informações obtidas no decorrer

dos trabalhos, a Comissão recomenda o envio de uma proposta de projeto de lei

(anexa) ao Governador do Estado de Minas Gerais, para ser posteriormente

apresentado à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por iniciativa do

governador, beneficiando os imóveis constantes no Anexo I.

Sala das Reuniões, 6 de maio de 2010.

Agostinho Patrus Filho, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Lafayette de

Andrada.

V – Anexo I

PROJETO DE LEI Nº    /2010

Dispõe sobre a transferência dos ativos patrimoniais da extinta Minas Caixa,

administrados pela empresa Minas Gerais Participações – MGI –, para o Fundo

Estadual de Habitação – FEH –, e dá outras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em

seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Os ativos financeiros e patrimoniais da extinta MinasCaixa e constantes no

Anexo I ficam transferidos para o Fundo Estadual de Habitação – FEH –, vinculado à

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana – Sedru.

Art. 2º – Compete ao FEH a regularização de propriedade para mutuário original e

mutuário titular dessas unidades habitacionais e imóveis rurais, as quais são

consideradas de baixa renda, com vistas a garantir o direito social à moradia, o pleno

desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e rural e o direito ao

meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Art. 3º – A Minas Gerais Participações – MGI – fica liberada de suas funções como

gestora das unidades habitacionais e imóveis rurais, previstas no Anexo I, e, no prazo

de trinta dias, contados da publicação desta lei, repassará ao FEH, com todos os

seus acessórios e pertences, os ativos financeiros e patrimoniais relativos a essas

unidades, com o fim previsto no artigo anterior.

Art. 4º – Para efeitos da regularização patrimonial das unidades habitacionais,
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poderão ser consideradas pelo gestor do FEH, de acordo com a avaliação de cada

caso, de forma subsidiária, as diretrizes previstas na Lei Federal nº 11.977, de 7 de

julho de 2009, que dispõe sobre o programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV.

Parágrafo único – Os imóveis rurais serão regularizados com fulcro no art. 247, §

3º, da Constituição do Estado, e demais legislações pertinentes.

Art. 5º – A Cohab-MG, como gestora do FEH, para fins de regulamentação

patrimonial das unidades habitacionais e imóveis rurais previstas no Anexo I,

observará os seguintes critérios:

I – as unidades habitacionais e imóveis rurais serão regularizadas para pessoa

física ocupante do respectivo imóvel e que não possua outra propriedade;

II – em caráter excepcional, o gestor poderá avaliar e decidir a regularização

patrimonial para mutuário pessoa jurídica;

III – os contratos e registros imobiliários serão formalizados, preferencialmente, em

nome da mulher, se for o caso; 

IV – é garantida a participação do interessado, especificamente em relação ao

imóvel que lhe é pertinente, em todas as etapas da regularização do contrato e

registro;

V – é considerado mutuário original aquele que assinou contrato com a extinta

MinasCaixa e que ainda habita a unidade imobiliária;

VI – é considerado mutuário titular aquele que habita atualmente o imóvel na

condição de terceiro de boa-fé ou que o adquiriu através de cessão de direitos do

mutuário original ou seus sucessores;

VII – a regularização do imóvel vincula a propriedade pelo período de cinco anos,

ficando vedada qualquer promessa de compra e venda ou cessão de direitos por

parte do mutuário original ou titular.

Art. 6º – O saldo devedor das unidades habitacionais e imóveis rurais, previstos no

Anexo I, serão atualizados, observados os termos originalmente pactuados e os

critérios estabelecidos nesta lei, limitando-se a atualização do crédito com base no

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC –, a partir da inadimplência

contratual, mesmo na ausência de norma específica prevista em instrumento próprio.

§ 1º – Será concedido desconto sobre o saldo devedor atualizado nos termos do
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“caput”, no percentual a seguir determinado de acordo com a renda familiar:

I – 99% (noventa e nove por cento) para beneficiários do Programa Bolsa-Família;

II – 98% (noventa e oito por cento) para renda familiar de até um salário mínimo;

III – 95% (noventa e cinco por cento) para renda familiar entre um e dois salários

mínimos;

IV – 90% (noventa por cento) para renda familiar entre dois e três salários mínimos;

V – 85% (oitenta e cinco por cento) para renda familiar acima de três salários

mínimos.

§ 2º – O mutuário poderá optar pelo pagamento em até 24 parcelas mensais, com

limite mínimo de R$50,00 por parcela.

§ 3º – Nos casos em que o valor de mercado dos imóveis for inferior ao valor do

saldo devedor atualizado, deverá ser utilizado o menor.

Art. 7º – Para fins de regularização patrimonial das unidades habitacionais e

imóveis rurais, previstos no Anexo I, aplica-se, se for o caso, o disposto na Lei nº

14.313, de 19/6/2002.

Art. 8º – As custas, taxas e emolumentos devidos pelos atos de parcelamento do

solo, averbação de construção, instituição de condomínio, registro da carta de habite-

se, averbação e registro de escritura e demais atos referentes à regularização

patrimonial dos imóveis do Anexo I serão reduzidos em 90% (noventa por cento).

Art. 9º – Casos excepcionais não previstos nesta lei serão avaliados e decididos

pelo grupo coordenador do FEH, para fins de regularização patrimonial das unidades

habitacionais e imóvel rurais.

Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, de de .

Antonio Augusto Anastasia, Governador do Estado.

Anexo I - Imóveis do Estado de Minas Gerais (Extinta MinasCaixa)

* - A tabela contendo o Anexo I foi publicada na edição do “Diário do Legislativo” do

dia 8.5.2010.

- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento Interno.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação
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Final do Projeto de Lei nº 3.501/2009 (À sanção.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais solicitando

ao Prefeito Municipal de Pouso Alegre cópia do ajuste firmado entre a Prefeitura e o

14º Grupo de Artilharia de Campanha. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais solicitando seja encaminhado

ofício ao Sr. Fernando de Barros Magalhães, Coordenador da Regional Sul do

Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea-MG -, sugerindo seja

realizada reunião da classe de engenheiros e arquitetos da região de Pouso Alegre,

com a finalidade de apresentar estudos e sugestões para a ocupação da área

pertencente ao Exército, localizada no perímetro urbano desse Município. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor solicitando ao Conselho

Regional de Medicina - CRM-MG - providências para apurar possíveis infrações

éticas cometidas pelos planos de saúde, abordadas na 6ª Reunião Ordinária dessa

Comissão, realizada em 13/4/2010. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento do Deputado Paulo Guedes solicitando à Inter TV Montes Claros,

afiliada da Rede Globo, que informe os horários e valores e envie cópias da

veiculação de chamadas publicitárias da Associação dos Municípios da Área Mineira

da Sudene - Amams -, referentes às obras da Rodovia BR-135, no trecho de Manga a

Montalvânia. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Antônio Júlio solicitando seja o Projeto de Lei

Complementar nº 58/2010 distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira, para

parecer. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.
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2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta .

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento Rodrigues

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nº

4.388 e 4.389/2010 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem, entre as

matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º 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. Vem à Mesa requerimento do Deputado Vanderlei Miranda,

solicitando o adiamento da votação do projeto. Em votação, o requerimento. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado.

Votação, em 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. Vem à Mesa requerimento do Deputado Vanderlei Miranda, solicitando

o adiamento da votação do projeto. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Votação, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.100/2009, 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. Vem à Mesa requerimento do Deputado Vanderlei Miranda solicitando o

adiamento da votação do projeto. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.449/2009, do Deputado Dinis Pinheiro,



____________________________________________________________________________
342

que altera o disposto no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.791, de 2007. Vem à

Mesa requerimento do Deputado Vanderlei Miranda, solicitando o adiamento da

votação do projeto. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 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

especifica. Vem à Mesa requerimento do Deputado Vanderlei Miranda, solicitando o

adiamento da votação do projeto. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Votação, 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. Vem à Mesa requerimento do

Deputado Vanderlei Miranda, solicitando o adiamento da votação do projeto. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.855/2009, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 15.975, de 12/1/2006, que cria o Fundo Estadual de Cultura. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões de Cultura e de Fiscalização

Financeira opinam 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 3.855/2009 na forma do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.857/2009, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 14.086, de 6/12/2001, que cria o Fundo Estadual de Defesa de

Direitos Difusos. Vem à Mesa requerimento do Deputado Vanderlei Miranda

solicitando o adiamento da votação do projeto. Em votação, o requerimento. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.858/2009, do Governador do Estado,
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que altera a Lei nº 11.830, de 6/7/95, que cria o Fundo Estadual de Habitação. Vem à

Mesa requerimento do Deputado Vanderlei Miranda solicitando o adiamento da

votação do projeto. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 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. Vem à Mesa requerimento do Deputado Vanderlei Miranda solicitando o

adiamento da votação do projeto. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.032/2009, do Deputado Jayro Lessa,

que reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a

utilidade pública das Associações de Proteção e Assistência aos Condenados -

Apacs - localizadas no Estado. Vem à Mesa requerimento do Deputado Vanderlei

Miranda solicitando o adiamento da votação do projeto. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Votação, 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. Vem à Mesa requerimento

do Deputado Vanderlei Miranda solicitando o adiamento da votação do projeto. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Votação, 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. Vem à Mesa requerimento

do Deputado Vanderlei Miranda solicitando o adiamento da votação do projeto. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.144/2010, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 11.406, de 28/1/94, e dá outras providências. Vem à Mesa

requerimento do Deputado Vanderlei Miranda solicitando o adiamento da votação do
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projeto. 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 4.257/2010, do Governador do Estado,

que altera a Lei Delegada nº 123, de 25/1/2007, que dispõe sobre a estrutura

orgânica básica da Secretaria de Estado de Fazenda. Vem à Mesa requerimento do

Deputado Vanderlei Miranda solicitando o adiamento da votação do projeto. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.388/2010, do Governador do Estado,

que institui a prorrogação, por 60 dias, da licença-maternidade, no âmbito da

administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual. A

Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto, na forma do

vencido em 2º turno. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o

Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Parabenizo as Deputadas e os Deputados desta

Casa. Esse é um projeto realmente muito importante. Tenho a certeza de que o

Governador deverá sancioná-lo o mais rápido possível. Gostaria que este momento

histórico ficasse registrado nos anais desta Casa.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - 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 4.388/2010 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.389/2010, do Tribunal de Justiça,

que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto.

Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 1
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- A Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 foi publicada na edição anterior.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenáario que,

no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto a Subemenda nº 1, dos

Deputados Sargento Rodrigues e Vanderlei Miranda, à Emenda nº 1, e que, nos

termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha a subemenda com o

projeto à Comissão de Administração Pública, para parecer.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.412/2010, do Governador do

Estado, que autoriza a abertura de crédito especial em favor do Fundo de Assistência

ao Pecúlio dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Funapec. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.

Com a palavra, para discutir, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Concedo aparte ao Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Sr. Presidente, gostaria de

aproveitar este momento em que o ilustre Deputado Padre João concede-nos este

aparte para dizer que, depois de muito esforço e muita luta, juntamente com

Deputados desta Casa - Weliton Prado, Antônio Júlio, Vanderlei Miranda, Duarte

Bechir, André Quintão, Wander Borges, Adalclever Lopes, Braulio Braz e Fábio

Avelar -, conseguimos aprovar, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.388.

Sr. Presidente, há semanas lutávamos para que esse projeto fosse aprovado.

Graças à Deus e à compreensão do conjunto de Deputados desta Casa,

conseguimos aprovar, em definitivo, o projeto que prorroga, por mais 60 dias, a

licença-maternidade. Esse projeto será publicado amanhã, e o Presidente Alberto

Pinto Coelho fará seu encaminhamento ao Governador Anastasia, para sanção dessa

nova lei no Estado de Minas Gerais. Estou feliz, Sr. Presidente, por todo nosso

empenho, por toda nossa luta e também pela participação de V.Exa. Toda vez que

estive aqui, solicitando aparte ou a palavra pela ordem, V.Exa. coincidentemente

presidia a reunião.

Com o esforço conjunto de todos, inclusive o de V. Exa., como maestro,

conseguimos aprovar esse projeto em definitivo. Nossas queridas servidoras

públicas, que hoje estão na condição de mães que acabaram de dar à luz nos últimos

meses têm assegurada a prorrogação da licença-maternidade. Isso foi fundamental,
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Sr. Presidente, porque apenas o Executivo - para que nosso telespectador nos

compreenda melhor - tem 490 mil servidores públicos, dos quais parcela muito

expressiva, milhares de servidoras públicas, aguardava a aprovação desse projeto.

Sr. Presidente, quando aprovamos emenda de minha autoria, o PLC nº 53, que

tratava da licença-maternidade para as policiais e as bombeiras militares, o

Governador o sancionou e transformou na Lei Complementar nº 109, mas ficou

condicionado à aprovação para as servidoras civis do Poder Executivo. Hoje, volto a

repetir, graças a Deus, conseguimos aprovar o projeto em 2º turno, e agora só

depende do Governador Anastasia sancionar a lei. Mas todas as servidoras públicas

do Estado que aguardavam a aprovação dessa lei já podem dormir tranquilas. No

domingo próximo, segundo domingo de maio, Dia das Mães, elas terão mais um

motivo para comemorar. A prorrogação da licença-maternidade por mais 60 dias não

beneficia a servidora, mas seu filhinho ou sua filhinha, a criança, o chamado

nascituro.

Fico muito feliz, Deputado Padre João. V. Exa. me concede aparte, e na verdade o

transformo em declaração de voto à aprovação do PL nº 4.388, de 2010. Parabéns à

Assembleia, ao conjunto de Deputados desta Casa, ao Deputado José Henrique, que

também é servidor público de carreira e, há muito tempo, conhece a luta das

servidoras para cuidar melhor dos seus bebês, no sentido de oferecer-lhes o melhor

alimento, que é o leite materno. Parabéns aos Deputados Doutor Rinaldo Valério e

Doutor Viana, médico, especialista em pediatria. Realmente isso foi resultado da

sensibilidade do conjunto dos Deputados. Em momentos mais difíceis de

possibilidade de acordo, contamos com as Lideranças do Deputado Padre João,

Líder do Bloco, e do Deputado Vanderlei Miranda, para convergirmos e até deixarmos

de lado questões, muitas vezes ideológicas de Oposição e Situação. Efetivamente

demonstramos que os Deputados são sensíveis e estavam preocupados com essa

matéria. Parabéns a V. Exa. e a todos os Deputados desta Casa. Aprovamos o

projeto em tempo hábil, para que, no Dia das Mães, nossas servidoras do Executivo

comemorem mais essa vitória.

Aproveito para dizer aos servidores do Tribunal de Justiça que nos acompanham

neste momento e aos sindicatos que estão aqui atentos que a emenda que eu e o
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Deputado Vanderlei Miranda apresentamos ao projeto do Presidente do Tribunal é

para que seja corrigido. Conforme correspondência lida pelo ilustre Deputado José

Henrique, o Presidente do Tribunal de Justiça concordou com o reajuste, mas quer

que o projeto tenha correção, para que o valor do reajuste seja aplicado na data da

aprovação da lei, conforme dispõe o ofício lido. Parabéns aos servidores. O projeto

voltará à Comissão; na terça-feira, pediremos ao Deputado Délio Malheiros para dar-

lhe celeridade, e ele voltará para votação em 1º turno, mas com a concordância tanto

dos servidores que estão aqui acompanhando quanto do Presidente do Tribunal de

Justiça. Isso é convergência, o melhor caminho, o diálogo, a compreensão, para dar

aos servidores do Judiciário o reconhecimento pelos bons serviços prestados. Muito

obrigado, Deputado Padre João. Certamente, sem a compreensão de V. Exa., não

conseguiríamos avançar nessa matéria tão importante para nossas servidoras

públicas.

O Deputado André Quintão (em aparte)*- Gostaria de agradecer a V. Exa.,

Deputado Padre João. Combinamos não usar o microfone para declaração de voto, a

fim de não prejudicar a votação, logo na sequência, do projeto que trata da licença-

maternidade e do projeto dos servidores da Justiça. Então aproveito este aparte para

registrar a nossa alegria com a aprovação da extensão da licença-maternidade de

120 para 180 dias. Já há alguns meses, batalhamos nesta Casa para que essa

medida se tornasse um dispositivo na Constituição mineira. Encaminhamos uma

proposta de emenda constitucional para esse fim, que contou com a participação de

Deputados e Deputadas de vários partidos desta Casa.

Havia também um projeto de lei complementar apresentado pela bancada feminina

e pelos Deputados Doutor Rinaldo Valério e Dinis Pinheiro. Havia algum tipo de óbice

jurídico a sua tramitação, por isso apresentamos a proposta de emenda à

Constituição, e o governo entendeu que um projeto de lei ordinária seria suficiente

para regulamentar a questão. Obviamente - repito o que disse da tribuna - não nos

interessava a paternidade da ação, mas sim a extensão da licença-maternidade.

Registramos então a nossa alegria. Apresentamos e votamos uma emenda muito

importante, a qual impede qualquer prejuízo na progressão da carreira da servidora

que tiver a licença prorrogada. Não poderia haver nenhum risco de isso acontecer,
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senão a servidora ficaria insegura em obter a prorrogação da licença-maternidade.

Portanto gostaria de agradecer aos Deputados e às Deputadas que tiveram essa

compreensão. Quero também agradecer à assessoria do nosso mandato o

acompanhamento de perto da tramitação dessa proposta. Felizmente hoje

conseguimos essa conquista para as servidoras públicas estaduais. Esperamos que

essa regra se generalize por toda a Minas Gerais. Que os Municípios possam

também adotar a mesma medida para as servidoras municipais. Já há uma lei

nacional que prevê incentivos para as empresas que aderirem a essa prorrogação, e

também uma proposta nacional para que isso seja validado para todas as mulheres

em nosso país. Como coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da

Criança e do Adolescente, gostaria de dizer que a proteção da criança começa bem

cedo, no pré-natal, na gestação, na atenção à gestante e, principalmente, no cuidado

e carinho fundamentais e insubstituíveis nos primeiros meses de vida, com a

alimentação, a acolhida e o calor humano. Nada melhor que neste mês das mães

homenagear as mulheres com essa medida e também acolher as nossas crianças,

pois o papel da mãe é insubstituível. Por isso, Deputado Padre João, V. Exa. também

está de parabéns pela compreensão nos momentos mais difíceis em relação a

matérias da pauta. Sabemos da importância desse projeto, e agora, tenho certeza,

dessa lei para as servidoras públicas estaduais.

O Deputado Padre João - Obrigado, Deputado André Quintão. Sr. Presidente,

também é importante o Projeto de Lei nº 4.412. Quero ainda destacar a conquista das

mães que estão no serviço público. Na verdade quem ganha é o recém-nascido, que

poderá ter não apenas a companhia da mãe, mas também uma alimentação regular.

Isso é, de fato, uma grande conquista e uma contribuição da Assembleia Legislativa.

É importante destacar também a conquista do Serjusmig e do Sinjus-MG e o nosso

apoio na votação da criação dos 54 cargos para o Tribunal de Justiça, casando a

discussão de dois projetos: um de interesse maior do Tribunal de Justiça, dos

Desembargadores, e o outro de interesse dos servidores. Queremos não apenas a

fixação da data-base, mas também a recomposição da perda salarial dos servidores.

Essa é uma grande conquista que contou com o empenho da própria Comissão de

Administração Pública e faz justiça com os servidores do TJ. Ressalto o nosso
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empenho. Quero agradecer tanto ao Desembargador Sérgio Resende, que está

saindo, quanto ao Desembargador Cláudio, que está entrando. Houve por parte deles

o bom senso de acolher as reivindicações da fixação da data-base e da

recomposição da perda, mas não a retroatividade. Espero que o índice seja de

10,14%, como propôs a nossa emenda, apresentada ontem na Comissão de

Administração Pública. Ressalto a importância da Mensagem nº 489/2010 e do

Projeto de Lei nº 4.412/2010, do Governador do Estado, que autoriza a abertura de

crédito especial em favor do Fundo de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do

Estado de Minas Gerais, no valor de R$64.960.095,00. Esse valor é para o

pagamento de benefícios do Programa Estadual de Assistência ao Pecúlio dos

Servidores do Estado de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, antes de aprofundar-me no assunto, uma

vez que não temos quórum para a continuação dos trabalhos, solicito-lhe que encerre

a reunião, de plano, e preserve nosso tempo para continuarmos a discussão do

Projeto de Lei nº 4.412/2010.

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 Complementar nº 35/2007 e, em 2º turno, dos Projetos

de Lei nºs 1.398 e 1.762/2007, 2.490 e 2.955/2008, uma vez que permaneceram em

ordem do dia por seis reuniões; e informa que, no decorrer da discussão, foram

apresentados ao Projeto de Lei Complementar nº 35/2007 um substitutivo do

Governador do Estado, que recebeu o nº 3, duas emendas do Deputado Getúlio

Neiva, que receberam os nºs 1 e 2, uma do Deputado Domingos Sávio, que recebeu

o nº 3, e uma emenda do Deputado Padre João, que recebeu o nº 4; e, nos termos do

§ 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o substitutivo e as emendas com o

projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer.

- O teor do substitutivo e das emendas apresentados é o seguinte:
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SUBSTITUTIVO Nº 3 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 35/2007

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 emitidos em nome do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg -, expedidos e orçados em nome da

autarquia até a data da publicação da Lei Orçamentária nº 18.693, de 4 de janeiro de

2010, no valor atualizado de R$686.407.497,23 (seiscentos e oitenta e seis milhões

quatrocentos e sete mil quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos),

posição em 31 de dezembro de 2009, passarão à responsabilidade do Estado e serão

pagos pelo Tesouro Estadual nos termos estabelecidos pela Emenda à Constituição

Federal nº 62, de 9 de dezembro de 2009.

Art. 2º - Observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal e

no § 3º do art. 9º da Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003, com redação dada pela

Lei nº 15.683, de 20 de julho de 2005, os débitos caracterizados como Requisitórios

de Pequeno Valor - RPVs, apresentados contra o Ipsemg a partir da data de

publicação desta lei, cujos objetos das ações que os originaram sejam anteriores à

data de publicação da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, passarão à

responsabilidade do Estado e serão pagos pelo Tesouro Estadual.

Art. 3º - O saldo remanescente da dívida do Estado para com o Ipsemg, originada

da Lei Complementar nº 64, de 2002, apurado em 28 de fevereiro de 2010, no valor

de R$607.261.435,21 (seiscentos e sete milhões duzentos e sessenta e um mil

quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos), fica quitado em

contrapartida à assunção pelo Tesouro Estadual dos precatórios e requisitórios de

pequeno valor indicados nos artigos 1º e 2º desta lei complementar, respectivamente.

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

Sala das Reuniões, 6 de maio de 2010.

Governador do Estado

EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 35/2007

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:
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“O crédito tributário apurado e não recolhido até 31 de março de 2010, autuado ou

não, inscrito em dívida ativa ou parcelado, poderá ser liquidado com precatórios

alimentares de terceiros nos termos do Regulamento do Poder Executivo, que será

baixado em até 90 dias da sanção desta lei.”

Sala das Reuniões, 6 de maio de 2010.

Getúlio Neiva

Justificação: Alguns Estados brasileiros já permitem a liquidação de débitos com o

fisco através de precatórios. Rio de Janeiro é exemplo.

A permissão apresentará duas vantagens ao Tesouro Estadual. A primeira é

agilidade na liquidação dos precatórios. Pela Emenda nº 62, estima-se que o

precatório sentenciado em 2009 só será liquidado por volta de 2020. É muito tempo

para quem tem o crédito. A segunda vantagem é criar um mercado regulamentado de

precatórios que oferecerá ao contribuinte inadimplente a possibilidade de liquidar seu

débito com desconto.

Esperamos contar com o apoio dos nobres pares à aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:

“O Estado de Minas Gerais, pela sua administração direta e indireta, na forma do

art. 97, § 8º, III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição

da República, fica autorizado a realizar acordos diretos com os credores de

precatórios.

Os acordos diretos serão realizados pela AGE/MG nos juízos de conciliação de

precatórios dos respectivos Tribunais de onde se originou o ofício requisitório.

Dos recursos previstos no art. 97, § 8º, do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição da República, pelo menos 50% (cinquenta por cento)

serão destinados aos acordos diretos referidos no artigo anterior.”.

Sala das Reuniões, 6 de maio de 2010.

Getúlio Neiva

Justificação: O Estado de Minas Gerais foi considerado até o ano de 2008 um

exemplo para a atividade de conciliação no pagamento de precatórios. O

reconhecimento restou demonstrado através de premiações conferidas pela
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Presidência da República, por manifestações da então Presidente do Supremo

Tribunal Federal, Ministra Ellen Gracie, bem como por diversas manifestações da

sociedade civil e dos órgãos de imprensa. A qualidade do trabalho desenvolvido no

âmbito dos juízos de conciliação de precatórios dos Tribunais instalados em Minas

Gerais deve permanecer, considerando-se principalmente sua compatibilidade com o

disposto no art. 97, § 8º, da Constituição da República e a segurança que conferirá

aos acordos diretos, tanto para o Estado quanto para os credores.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier:

“Art. (...) - Fica assegurado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Minas Gerais - Ipsemg - a garantia do pagamento por parte do Estado de todo e

qualquer débito remanescente que venha a ser apurado, legal e formalmente, relativo

ao montante da dívida mencionada e que ultrapasse o valor que está sendo objeto de

quitação através desta lei.”

Sala das Reuniões, 6 de maio de 2010.

Domingos Sávio

EMENDA Nº 4

Suprima-se o art. 3º do Substitutivo nº 2.

Sala das Reuniões, 6 de maio de 2010.

Padre João

- O Substitutivo nº 3 foi encaminhado pela Mensagem nº 486/2010, publicada no

“Diário do Legislativo” de 25/3/2010.

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 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/5/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª
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Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 3.501/2009; discursos dos Deputados Weliton Prado, Sargento Rodrigues e

Padre João; encerramento da discussão; votação do projeto; aprovação; pedido de

verificação de votação; questões de ordem; verificação de votação; inexistência de

quórum para votação; anulação da votação - Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos

Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Deiró Marra - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento

- Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo Moreira -

Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Padre

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

Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda -

Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h8min, 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
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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 3.501/2009, do

Tribunal de Justiça, que altera o quadro de cargos da Secretaria do Tribunal de

Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na

forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-

lo, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Solicito o projeto, com os pareceres das comissões e

a votação em 1º turno. Primeiramente, gostaria de dizer nosso posicionamento.

Somos totalmente a favor da aprovação do Projeto de Lei nº 3.501/2009. Também

faço justiça ao empenho do Deputado Durval Ângelo pela aprovação, ao solicitar que

o projeto tramitasse em regime de urgência.

O projeto foi aprovado, em 1º turno e agora será analisado em 2º turno. Ele é muito

importante, é fundamental garantirmos ao Tribunal de Justiça todas as condições

para ter mais agilidade. Seria necessário um número maior de Juízes e

Desembargadores. Esse projeto, que altera o quadro de cargos da Secretaria do

Tribunal de Justiça, garantirá a aceleração, a otimização dos seus trabalhos. O

projeto tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, onde recebeu parecer

favorável, assim como nas comissões de mérito, quanto ao aspecto relativo ao

orçamento, dentro dos critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal. A proposição tem

o objetivo de garantir a criação da estrutura da Secretaria do Tribunal de Justiça, com

54 cargos, número pequeno. Conversando com o Deputado Durval Ângelo, ele me

dizia da necessidade da urgente aprovação desse projeto, que irá garantir maior

agilidade e eficiência aos trabalhos do Tribunal.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Agradeço ao colega Deputado Weliton

Prado a referência ao nosso nome. Já tive a oportunidade de caracterizar a

importância da votação desse projeto.

Primeiro, esse projeto beneficia a população porque a Lei de Organização e Divisão

Judiciária, além de ter sido importante na estruturação da primeira instância, ampliou,
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por iniciativa desta Casa, num consenso, o número de Desembargadores, e estamos

adequando a criação das duas câmaras novas no Tribunal de Justiça.

A segunda questão que destaquei é que esse projeto também é uma vitória de

interlocução com a sociedade. A associação dos magistrados discutiu nesta Casa,

por várias vezes, por meio do Presidente Nélson Messias e do Bruno, das duas

diretorias, a de então e a de agora, e foi um processo de escuta, em que demoramos

mais de um ano para sua votação. Portanto foi um projeto de Organização e Divisão

Judiciária bem-debatido, por 14 ou 15 meses, se não me engano.

E o terceiro aspecto é que esse projeto resgata o poder do Legislativo, porque

houve uma ação direta de inconstitucionalidade de alguns Desembargadores, que

discordavam do projeto, do poder que esta Casa tem de modificar qualquer matéria,

do ponto de vista da legalidade, inclusive matéria constitucional dentro da visão do

poder constituinte. Nesse sentido, estamos consolidando o Poder, estamos

mostrando que um projeto de qualquer um dos Poderes do Estado que para cá vier

será aprovado. Apelo a V. Exa., no entendimento do Bloco PT-PMDB-PCdoB, e em

vista desses três eixos norteadores que abordei, que, aproveitando o quórum, cada

vez mais difícil em virtude da proximidade das convenções partidárias, V. Exa. fosse

o primeiro a se inscrever para declaração de voto e retirasse o processo de

intervenção de discussão para agilizar os trabalhos. Temos de garantir,

posteriormente, a votação da redação final do projeto, que não será tranquila. Há

necessidade de instalação dessas câmaras, portanto apelo a V. Exa. que retire a

discussão em virtude da importância do projeto.

Já que fui citado por V. Exa., isso é algo significativo, em razão do grande Deputado

que V. Exa. é, e pelo trabalho importante que desempenha na luta a favor do povo,

na luta pela redução das taxas da Cemig e das cobranças da Copasa. Em relação às

empresas telefônicas, esperamos que tenham a mesma postura no que diz respeito à

agilidade da prestação jurisdicional. Também queremos a garantia de Judiciário mais

ágil. Faço esse apelo porque se trata de projeto que sabemos ser do conhecimento

de todos. Mais do que isso, é projeto que foi discutido e emendado. Neste momento,

fechamos um ciclo de dois anos de debate. Sei que V. Exa. está mais que esclarecido

a esse respeito, por isso não há necessidade de ação obstrutiva, em virtude de



____________________________________________________________________________
356

termos acordo. Faço esse apelo a V. Exa., para votarmos esse projeto.

O Deputado Weliton Prado* - Agradeço ao Deputado Durval Ângelo. Aliás,

encaminharemos, de forma muito rápida, a votação do Projeto de Lei nº 3.501/2009,

concordando com o que V. Exa. disse. Somos totalmente favoráveis à aprovação do

Projeto de Lei nº 3.501/2009, do Tribunal de Justiça, que altera o quadro de cargos

da Secretaria do Tribunal de Justiça. De maneira alguma, não poderia deixar de

manifestar meu posicionamento. Da mesma forma que votaremos pela aprovação do

Projeto de Lei nº 3.501/2009, também solicitamos o apoio dos colegas para aprovar o

referido projeto, porque é fruto de luta, há 18 anos, dos Oficiais de Justiça em relação

ao adicional de periculosidade, que é direito deles. Realmente é profissão de risco,

por isso a categoria faz jus a esse direito. Assim nosso posicionamento é totalmente

favorável à categoria. O projeto está pronto para ser votado em Plenário, e

apresentaremos requerimento solicitando que tramite em regime de urgência. Por fim,

gostaria de sensibilizar os colegas, sobretudo os da Mesa, para que o projeto seja

colocado na pauta, a fim de que possamos apreciá-lo e votá-lo.

Outro ponto que não poderia deixar de mencionar diz respeito à ADE, posto que

tenhamos aprovado aqui a lei do pagamento, inclusive retroativo. O Tribunal teve

outro entendimento, mas encaminhamos requerimento ao Tribunal de Justiça para

que reconsidere sua decisão, já que possui dinheiro e todas as condições de garantir

a ADE, inclusive retroativa a servidores. Solicitamos ao conjunto dos colegas e

também dos Desembargadores que entremos em processo de acordo para garantir

que os direitos dos Oficiais de Justiça, dos servidores da Justiça, e a pauta de

reivindicações do Serjusmig e do Sindojus realmente sejam atendidos pelo Tribunal.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Deputado Weliton Prado, a emenda para

retroagir a ADE foi da nossa autoria, na Comissão de Administração Pública, e houve

realmente, no Tribunal, o início de votação de resolução que, de forma não razoável,

cassou esse direito conquistado pelos servidores. Há exatos 5 minutos, falei com o

Tribunal, e ele está revendo essa posição. Certamente a ADE será retroativa a

janeiro, conforme emenda da nossa autoria.

O Deputado Weliton Prado* - Agradeço, porque, se assim o for, realmente essa é

decisão muito acertada por parte do Tribunal. Tenho em mãos perícia que foi
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contratada em 1995 pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para verificar

se os Oficiais de Justiça estavam sujeitos a algum tipo de adicional. A perícia foi

conclusiva e verificou que os Oficiais de Justiça estavam sujeitos à periculosidade e à

insalubridade, apesar de, até a presente data, são mais de 18 anos, o Tribunal ainda

não ter regulamentado esses adicionais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com

base na Lei nº 10.856 e na Resolução nº 320/1996, regulamentou os adicionais para

alguns cargos, fundamentado em perícias feitas, mas infelizmente, até agora, os

Oficiais, de fato e de direito, estão de fora.

A Instrução Normativa da Polícia Federal nº 23/2005, em seu art. 18, § 2º, primeiro

considerou que a atividade profissional dos Oficiais de Justiça, servidores públicos

que executam ordens judiciais, é de risco.

Com base nessa instrução normativa, o Supremo Tribunal Federal tem concedido

aposentadoria especial para os Oficiais de Justiça federais e estaduais em toda a

Federação. Aumentar uma casa sem consertar os alicerces ruídos é dar causa a um

provável desmoronamento. Aprovar o Projeto de Lei nº 3.797/2007 é fazer justiça aos

Oficiais de Justiça, avaliadores do Estado de Minas. Esse é o nosso posicionamento,

e temos a possibilidade de votar o projeto hoje ainda, mas não podemos deixar de

fora o Projeto de Lei nº 3.797, que tem de ser apreciado em caráter de urgência.

Outra questão refere-se ao Projeto de Lei nº 4.389/2010, que trata da data-base.

Gostaria de parabenizar o Serjusmig pela mobilização. Esse é um projeto muito

importante, que atende a uma luta histórica dos servidores, por isso esperamos que

ele seja aprovado e faça justiça ao conjunto dos servidores.

Outro ponto fundamental abordado é o que estabelece a garantia do terceiro grau

aos Oficiais de Justiça, o que já virou uma novela. Esse projeto deveria ter sido

aprovado há muito tempo, pois é uma grande reivindicação da categoria.

Enfim, gostaria de parabenizar o Sinjus, o Serjusmig, todo o conjunto dos

servidores públicos, que, de forma democrática, estão na Assembleia Legislativa

conversando com os Deputados para solicitar que os direitos da categoria sejam

atendidos. O nosso posicionamento é a favor da aprovação do Projeto de Lei nº

3.501/2009, mas solicitando que os demais projetos que atendem às necessidades

dos servidores também sejam aprovados. Muito obrigado.
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Conforme solicitação do Deputado Durval Ângelo, usei a palavra por apenas 5

minutos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, nós também seremos breves, mesmo porque sabemos que o conjunto

dos Deputados desta Casa aguarda a votação do projeto. Quero, de antemão, deixar

claro que o projeto conta com o nosso apoio. Afinal de contas a criação dessas duas

câmaras criminais possibilitará maior celeridade no fluxo dos processos, o que irá

impactar a segurança da sociedade. Portanto, estamos cientes do valor do projeto.

Acontece que, ao discutir o Projeto de Lei nº 3.501, mostramos preocupação a

respeito dos direitos dos servidores do Tribunal de Justiça, os quais muitas vezes

estão ficando de lado, enquanto outros estão sendo atropelados por decisões que

não se coadunam com aquilo que está previsto na Constituição da República e na

Constituição do Estado. Recebemos a notícia de que o Tribunal de Justiça submeteu

ao seu Pleno a votação de resolução. E nessa resolução a previsão do parágrafo

único do art. 8º é a suspensão do pagamento retroativo do ADE dos servidores do

Judiciário. São 618 servidores na segunda instância e 6 mil servidores na primeira

instância. Esse ADE e essa retroatividade, como disse o Deputado Délio Malheiros, é

fruto de uma emenda parlamentar, votada nas comissões e referendada pelo

Plenário, que é soberano para aprovar os projetos de lei.

A nossa preocupação, Deputado Délio Malheiros, refere-se ao fato de que o

Tribunal, ao editar uma resolução, pretende legislar no lugar da Assembleia

Legislativa. Não podemos permitir que o Tribunal faça isso, ou então mudamos a

expressão “legislador genuíno”, porque legislador genuíno é aquele que foi votado

nas urnas e eleito pelo voto popular e que aqui se encontra investido de mandato.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Sr. Deputado Sargento Rodrigues, de

tanto V. Exa. bradar desta tribuna, prevaleceu o bom senso. Há 5 minutos, falei com

alguém do Tribunal de Justiça, que me disse que o equívoco está sendo corrigido, por

interferência do Presidente desse órgão, Desembargador Sérgio Resende, que

reconheceu que o que foi combinado com esta Casa em relação à emenda de nossa

autoria, retroagindo a ADE para janeiro de 2010, prevalecerá. Até os votos que foram
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dados na votação da tal resolução serão revistos. Essa é a garantia que tive, ainda há

pouco, do Tribunal de Justiça.

O Deputado Sargento Rodrigues - Cumprimento o Deputado Délio e digo também

que, no final da tarde, fomos contactados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, que

confirmou exatamente as palavras de V. Exa. No entanto só queremos alertar os

Deputados desta Casa para que fiquemos atentos, afinal de contas existe algo no

direito que se chama peso e contrapeso, e não podemos abrir mão da nossa missão

constitucional, que é exercer esse contrapeso. Não podemos permitir que resolução

interna do Tribunal venha sobrepor-se a lei votada nesta Casa, com a amplitude que

possui. Não é possível permitir que isso aconteça. Ressalto que essa mesma fala foi

dita a este Deputado, mas fizemos questão de ocupar esta tribuna para alertar o

parlamento e dizer ao Tribunal que estamos atentos ao que votamos nesta Casa e

não permitiremos que o Tribunal legisle no lugar dos Deputados. Respeitamos a

independência do Poder, vivemos em sintonia e harmonia, como determina a

Constituição, e não podemos abrir mão do que é nossa missão. Nesse aspecto

ressaltamos que estaremos aqui vigilantes, para que isso não aconteça.

Nosso entendimento é que esse projeto deve ser aprovado. Seu alcance é de

grande benefício. Deixei a faculdade agora, à noite, para estar presente aqui, a

pedido do Presidente Alberto Pinto Coelho, para manifestar meu voto favorável. Mas

não poderia deixar de ressaltar essa questão. Nosso entendimento ficou claro no

Projeto de Lei nº 2.968/2009, que criou essa lei que trata do ADE, a Lei nº 18.581, de

14/12/2009. O texto do parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária diz: “Disso concluímos que a folga existente entre a despesa com

pessoal e o limite prudencial é de 180 milhões por ano, valor muitas vezes superior

ao crescimento vegetativo da folha de pagamento em decorrência quer do ADE, quer

do quinquênio. Nem um nem outro benefício ameaça o limite prudencial e, assim, não

se incorre nas restrições de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mesmo que

hipoteticamente isso viesse a acontecer, o Tribunal de Justiça teria de tomar outras

providências para promover esse ajuste, pois tanto o quinquênio como o ADE não

podem deixar de ser pagos, já que são direitos do servidor estabelecidos em norma

constitucional.” Portanto, esse é o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e
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Orçamentária desta Casa, referendando a emenda apresentada pelo ilustre Deputado

Délio Malheiros.

Esperamos que o equívoco cometido pelo Desembargador Bitencourt Marcondes,

que sugeriu a supressão do parágrafo único do art. 8º desta resolução, ou seja, não

permitiu que o ADE do servidor fosse pago retroativamente, realmente seja corrigido

e que o Tribunal caminhe na linha de convergência e de entendimento com o Poder

Legislativo. É isto que esperamos do Tribunal: postura de altivez, postura firme, mas

que respeite os limites de competência de cada Poder. Por outro lado queremos

ainda dizer que estamos acompanhando a efetivação da Lei Complementar nº

105/2008, que trouxe até o requisito, no art. 250-A, que trata da Lei de Divisão e

Organização Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para

investidura no cargo de Oficial de Justiça, de titularidade do grau de bacharel em

Direito. Também emenda aprovada por este Poder está em vigor.

Deputado Durval Ângelo, acrescentamos ainda que o art. 63 da Lei de Divisão e

Organização Judiciárias diz o seguinte: “Na lei que tratar do plano da carreira dos

servidores do Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça garantirá a equivalência de

vencimentos dos ocupantes do cargo de que trata o art. 255-A da Lei Complementar

nº 59, de 2001, que, na data da publicação desta lei complementar, não tenham a

formação acadêmica exigida.” Ou seja, é o princípio da isonomia, da razoabilidade,

de entendimento. Não podemos mudar a exigência do grau de escolaridade,

esquecendo-nos dos que se encontram no cargo. Quero dizer ainda da minha

satisfação e dizer ao ilustre Desembargador Sérgio Resende que vim à tribuna desta

Casa para votar favoravelmente ao Projeto de Lei nº 3.501, fazendo essas ressalvas,

é obvio. No próximo dia 12, será a próxima sessão da Corte Superior, com previsão

de votação dessa resolução. Estaremos aqui, aguardando as boas notícias do

Presidente do Tribunal, dizendo que o acompanhamento será feito. Nosso

entendimento é de que há acordo com este Deputado e com o Deputado Délio

Malheiros e compromisso com os servidores do Judiciário. Deputado Adelmo

Carneiro Leão, tenho dito desta tribuna que, muitas vezes, o Tribunal de Justiça do

nosso Estado não compreende o tempo e a democracia. É necessário deixar claro ao

próximo Presidente que os servidores do Judiciário têm direito à mobilização, à
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reivindicação, de estar aqui e de fazer “lobby”. É legítimo e democrático, do ponto de

vista da razoabilidade e da moralidade pública, o que fazem aqui de forma ordeira,

pacífica, legalista. O Tribunal não pode se incomodar com isso. Se assim fosse, nem

o Ministério Público nem esta Casa nem o Executivo poderiam aceitar que seus

servidores se manifestassem livremente. Vivemos em país democrático; os

servidores têm direito, e o Tribunal precisa aprender a conviver com essa

democracia, ou seja, precisa entender que o servidor tem direito a reivindicar, a vir à

Assembleia, a participar de audiência pública, porque esta Casa é democrática. Aqui

respeitamos os servidores, a democracia e o direito de cada um de se manifestar

livremente. Muitas vezes, tomamos decisões que podem prejudicar ou interferir na

carreira dos servidores do Tribunal. Portanto, encerro minhas palavras dizendo que

aguardaremos a manifestação do Desembargador Sérgio Resende, Presidente do

Tribunal de Justiça, para trazer a boa notícia e fazer com que este laço de confiança

com o Poder Judiciário seja renovado. Muito obrigado.

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

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

é muito importante a discussão do Projeto de Lei Complementar nº 3.501, como tão

importantes são os outros projetos em tramitação, de interesse dos servidores do

Tribunal de Justiça do Estado. Amanhã a Comissão de Administração Pública

apreciará projeto que fixa a data-base dos servidores do Tribunal de Justiça, tanto de

primeira como de segunda instância. Há emenda de nossa autoria que não garante

reajuste algum; há emenda que garante, Deputado Adelmo, simplesmente a

correção, o que foi perdido com a inflação, ou seja, simplesmente a recomposição

dessa perda.

É isso o que estabelece a emenda que está no Tribunal de Justiça. Então não basta

fixar a data-base. Ela é muito importante, mas é tão importante quanto a

recomposição da perda que houve no salário corroído pela inflação. Se por um lado

atendemos diretamente, em primeiro lugar vem o interesse dos Desembargadores.

Só que o Desembargador não atua sem o apoio dos servidores, que ainda se

encontram numa situação de precariedade, de grande exposição, pois têm de fazer a

notificação faça chuva ou faça sol, e muitas vezes em regiões de difícil acesso.
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Poderíamos relacionar tantos outros riscos e danos específicos à saúde de cada

um desses servidores, o que não está sendo percebido pela maioria dos nossos

Desembargadores. É importante que enxerguem essas pessoas que trabalham com

eles no dia a dia, pois sem eles o próprio Desembargador não teria a eficiência no

seu trabalho. Não basta criarmos cargos como estamos fazendo aqui nesse projeto, é

preciso dar condições dignas de trabalho e segurança a cada servidor no exercício da

sua função. Isso é indispensável. Por que há dinheiro para pagar novos contratados,

mas não tem para garantir, pelo menos, as perdas salariais? Não estamos falando de

reajustes, mas de perdas. Não houve esse entendimento com o Tribunal de Justiça,

não houve diálogo sinalizando a esta Casa que era preciso garantir esse respeito e

essa dedicação para com os demais servidores daquele órgão.

Sinto-me abrangido pela fala tanto do Deputado Sargento Rodrigues quanto do

Deputado Délio Malheiros em relação ao ADE, já que houve, de fato, um equívoco,

que, aliás, foi esclarecido pelo nosso Presidente da Comissão de Administração

Pública. Porém, em relação a esse projeto que será apreciado amanhã na Comissão

de Administração Pública, fixando a data-base, há uma alegação do Tribunal de

Justiça de que não há recurso, não há dinheiro. Mas como há dinheiro para contratar

54 novos cargos? Qual é o salário? O que pedimos ao próprio Tribunal de Justiça é

essa atenção para com o servidor.

Por exemplo, é importante destacar que hoje, à tarde, houve uma decisão do

Desembargador Wander Marotta, na qual declara a ilegalidade das ações de

paralisação em movimentos grevistas patrocinados pelo sindicato dos trabalhadores

em educação no Estado. É uma declaração do Wander Marotta de ilegalidade da

greve, que, na realidade, é um movimento justo.

Deputada Maria Tereza Lara, o piso dos trabalhadores da educação encontra-se

em R$319,00, R$369,00, e para alguns serviçais em R$280,00. Estive com o

contracheque dos Auxiliares de Serviços Gerais nas minhas mãos no dia 1º de maio.

Se observarmos - repito -, veremos que o piso é de R$280,00. O reajuste é sobre o

piso, que é um grande desrespeito para com o trabalhador da educação. E o

Desembargador Wander Marotta não reconhece o dano que está sendo causado ao

servidor e ao trabalhador, dizendo que o prejuízo é somente para os alunos.
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Desembargador, o dano para os alunos é...

O Sr. Presidente - Deputado Padre João, V. Exa. está ferindo o art. 159 do

Regimento Interno, pois, durante a discussão, o Deputado não pode desviar-se da

matéria em debate.

O Deputado Padre João - Sim, Sr. Presidente. Uma vez que estamos discutindo

aqui o interesse do TJ, a instalação das câmaras, isso não deixa de ser também de

interesse público. Trazemos aqui o nosso apelo aos Desembargadores para que

estendam a atenção e o mesmo respeito que têm para com os servidores do TJ aos

trabalhadores da área pública, e mesmo aos de outras áreas, como do Sind-UTE.

Esse é o exemplo que trouxe para que possam enxergar... Como conseguem

enxergar esse prejuízo para os alunos, mas não o prejuízo que os trabalhadores da

educação estão tendo com um piso abaixo do salário mínimo?

Desde que tenhamos quórum, votarei favorável à instalação da câmara. É

importante que haja quórum para atender ao Regimento da Casa, até para não

sermos questionados pelo próprio TJ quanto à validade da nossa votação. Temos de

preservar também esse ato no Plenário. Mas é importante salientar e enxergarmos

aqui as demandas dos demais servidores, como a periculosidade, ou seja, o perigo

que correm esses trabalhadores do TJ, homens e mulheres que dedicam a sua vida...

Uma notificação que é paga não significa nada pelo risco que correm e pela

dedicação deles. Então temos de enxergar os interesses do poder como um todo e

não em parte. Devemos enxergar o TJ na sua integralidade, ou seja, não só os

Desembargadores, mas também os servidores. É possível atender ao interesse do

Poder como um todo, garantindo justiça. Queremos criar aqui os 54 cargos - e vamos

criá-los - para facilitar o trabalho dos Desembargadores. No entanto é importante

facilitar também a vida dos servidores e garantir-lhes maior segurança no trabalho.

Sr. Presidente, essa é a questão.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Nosso Líder Deputado Padre João,

quero apenas concordar com V. Exa. O que tenho a falar diz respeito ao mesmo

assunto. Queremos valorizar o Tribunal de Justiça, não só os Desembargadores, mas

todos os profissionais. Todos os profissionais estão aqui legitimamente apresentando

suas reivindicações. Isso tem tudo a ver com essa valorização. Queremos que o
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próprio Tribunal de Justiça ajude a governar este Estado e, ao mesmo tempo, valorize

os profissionais da educação, aliás, ajudando a criar diálogo, para que se abram as

negociações, e não simplesmente considere a greve legal. Queremos que ele

contribua para que as negociações sejam reabertas. Repito, queremos valorizar o

Tribunal de Justiça, mas queremos também especificar publicamente, como

professora aposentada da rede estadual, o pedido de que os Desembargadores

contribuam para que todos os profissionais deste Estado sejam valorizados,

sobretudo os da educação. Valorizar a educação é investir realmente em uma

sociedade com cultura de paz, justa e fraterna. Isso é importantíssimo para Minas

Gerais e o Brasil que queremos. Deixo esse registro e o cumprimento por seu

pronunciamento.

O Deputado Padre João - Agradeço à Deputada Maria Tereza Lara. Tudo o que foi

solicitado, como o impacto financeiro, está anexo ao projeto. Não existem

impedimentos e grandes dúvidas. Nossa solicitação, nesta discussão, é que os

Desembargadores não olhem apenas a facilidade e o rendimento do seu trabalho,

com a expectativa de terem mais auxiliares. Isso não pode. Têm de enxergar quem

está atuando, pois as demandas existem e são reprimidas, e houve entendimentos,

mas, como bem salientaram os Deputados, não estão sendo cumpridos. O Tribunal

de Justiça de Minas Gerais tem de dar exemplo, como também esta Casa. Mas o

Poder Judiciário tem de dar muito mais. Ele tem de fazer justiça com os servidores. A

criação dos cargos é importante, mas o que resolverá criar cargos se deixamos os

que têm 10 ou 20 anos de serviço em precariedade? Temos de abrir pelo menos

diálogo com os servidores, representados pelo Serjusmig e pelo Sinjus. Nesse

diálogo, tem-se de ampliar a remuneração, o piso. Como se pode garantir qualidade

de trabalho e justa remuneração para os trabalhadores?

Aqui temos laudo que define a periculosidade de acordo com a função de vários

servidores do TJ. Existe laudo requerido pelo próprio TJ. Esse laudo certamente

custou dinheiro público e ficou na gaveta, não foi peça para abrir o debate e

aprofundar a discussão com os próprios servidores. A questão não foi fechada no

Bloco. Se não foi fechada, não houve posicionamento nem manifestação de votar

contrariamente à questão. Porém é importante dizer que, da minha parte, votarei
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favoravelmente, mas deixando claro nosso apelo ao Desembargador. Não justifica

dizer que está em fase de transição. Não é na fase de transição que estão criando 54

novos cargos? Não é na última hora? Portanto não existem desculpas. Considero

absurdo nem sequer haver a reposição das perdas salariais neste ano. Não há

sinalização do TJ em garantir essa reposição. Não estamos falando de reajuste, mas

houve perda inflacionária. Essa é a realidade. Essa perda aconteceu em todas as

carreiras, em todos os salários.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais não está enxergando isso. Sr. Presidente,

encerro antecipando até nosso voto favorável. Desde que tenhamos quórum, que

esse projeto seja apreciado, se não houver Deputado algum para discutir. O TJ

comete injustiça. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Durval Ângelo - Declaração de voto, Sr. Presidente.

O Deputado Padre João - Verificação, Sr. Presidente.

O Deputado Durval Ângelo - Pedi anteriormente a declaração de voto, Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência procederá à verificação de votação, uma vez que

as solicitações dos Deputados Durval Ângelo e Padre João foram simultâneas.

Questões de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Pediria ao Deputado Padre João que retirasse o

pedido, porque isso atrasará a votação do projeto. Essa é atitude de obstrução. Pedi

a declaração de voto primeiro. Não quero discutir do ponto de vista legalista do

Regimento, porque eu já tinha me levantado e pedido. Mas retiro a prioridade do meu

pedido de declaração de voto e faço o apelo, porque o projeto foi votado no 1º turno e

também não havia quórum; foi entendimento de Lideranças. O Deputado Padre João

é Líder, estava presente na votação do 1º turno e não fez esse procedimento. Agora,

no 2º turno, há mais Deputados ainda que no 1º.

O Deputado Pinduca Ferreira - Sr. Presidente, questão de ordem. Às 20h30min, o

Plenário estava cheio, mas ficaram 1 hora falando da tribuna. Obrigado.
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O Sr. Presidente - Indago ao Deputado Padre João se mantém sua solicitação de

verificação de votação.

O Deputado Padre João - Mantenho, 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 28 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência a torna sem efeito.

Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero agradecer a todos. Não há quórum

para a continuação dos trabalhos, mas quero aproveitar para lembrar que hoje o

governo federal comemorou os 10 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e também

que permanece no Supremo uma ação direta de inconstitucionalidade, solicitada pelo

PT, em relação à referida lei. Então hoje vimos essa comemoração em Brasília.

Gostaria de lembrar ainda como as leis que tratam da seriedade em relação aos

gastos públicos foram importantes para a organização do nosso país. É isso o que

queria registrar, Sr. Presidente, e, pela persistente falta de quórum, lamentavelmente

solicito o encerramento, de plano, da reunião.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 5, 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 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/5/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

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

votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.501/2009; renovação da votação do

projeto; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação do projeto na

forma do vencido em 1º turno; declarações de voto - Prosseguimento da votação, em

1º turno, do Projeto de Lei nº 3.004/2009; renovação da votação do Substitutivo nº 1;

aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.388/2010; requerimentos

dos Deputados Ademir Lucas e Elmiro Nascimento; deferimento; requerimento do

Deputado Lafayette de Andrada; aprovação; votação do projeto, salvo emendas e

destaques; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo nº 1; votação das Emendas

nºs 1 a 4 e 10; aprovação; votação das Emendas nºs 6 a 9; rejeição; votação da

Emenda nº 5; rejeição; votação da Emenda nº 11; rejeição; votação da Emenda nº 12;

rejeição; declarações de voto - Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio

Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio

Moreira - 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 - Eros Biondini - Fábio Avelar -

Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -

Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes -

Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter
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Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h11min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

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

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

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

Questões de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, gostaria de comemorar as votações de

ontem do Congresso Nacional. Conversei com o Deputado Arlen Santiago sobre essa

grande vitória dos aposentados, e o projeto agora vai para o Senado. Gostaria de

expor o posicionamento do Deputado Federal Elismar Prado, que votou pelos

aposentados, votou a favor do fim do fator previdenciário criado no Governo

Fernando Henrique, mas que nunca deveria ter sido criado. Ele votou também pelo

aumento de 7,71% do salário dos aposentados. Ontem, o Congresso Nacional votou

também o projeto Ficha Limpa. Ficamos felizes ao ver que projetos importantes foram

apreciados e votados pela Câmara dos Deputados, porque costuma haver um

verdadeiro desrespeito com aqueles que contribuíram tanto com o desenvolvimento

do País. Muitos aposentados contribuíram sobre cinco salários mínimos, mas

recebem apenas em relação a um. Procede a preocupação do Deputado Durval

Ângelo em relação ao projeto, mas ele poderia nos ajudar a trazer os Deputados a

este Plenário, incluindo-se os da base do governo, para haver quórum. É fundamental

garantirmos a aprovação desses projetos. Deixo aqui o nosso protesto no que diz
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respeito à decisão do Tribunal, que definiu multa no valor de R$10.000,00 por dia em

relação à greve dos servidores da educação. A greve é justa; os servidores lutam

pela implementação do piso nacional de educação, pelo cumprimento da legislação

federal, e foram penalizados. Hoje haverá grande movimentação nesta Assembleia e

uma reunião com o Governador Anastasia e a Oposição, para solicitarmos a

implementação do piso no Estado.

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, primeiramente, queremos pedir a

urgente votação do projeto que cria cargos para as Câmaras do Judiciário, criadas

por esta Assembleia. Com certeza, essas Câmaras desobstruirão a Justiça, e mais

criminosos deverão ser condenados. Como Presidente da frente parlamentar em

defesa do aposentado, do idoso e do pensionista, quero comemorar a posição dos

políticos da Câmara Federal, que votaram aumento um pouco menos indigno para

essa categoria. Aliás, vários dos nossos parlamentares, sobretudo do PT, se

arrependeram e, ontem, votaram favoravelmente ao projeto. Estamos muito

preocupados, porque o Deputado Vaccarezza, Líder do Governo federal, quer que o

Presidente da República vete o aumento dos aposentados. Quero dizer ao Robson

Bittencourt, aos aposentados e aos pensionistas de todo o Brasil e de Minas Gerais

que o teto máximo do INSS está em torno de R$3.000,00. Não é nenhum marajá a

pessoa que se aposenta com dois salários. Há ainda o famigerado fator

previdenciário, criado no governo passado. Naquele momento, o PT foi radicalmente

contra e atualmente é bastante favorável. Agora o governo federal ameaça os

políticos brasileiros com o veto ao projeto que pune os aposentados. Temos de nos

unir, de mandar cartas e “e-mails” ao Presidente Lula, para que ele saiba que os

aposentados e os pensionistas do INSS estão sofrendo muito. Que a ameaça do

Deputado Vaccarezza seja vã e que possamos fazer justiça aos aposentados e aos

pensionistas do INSS. A luta não terminou; não encerraremos a frente parlamentar

criada por esta Assembleia para fortalecer o movimento. Estaremos juntos e vamos

acompanhar a situação passo a passo, para que isso possa acabar. Quero pedir aos

Deputados que votem o projeto do Tribunal de Justiça, porque é muito importante a

segurança pública. Quero parabenizar a presença do Dr. Bruno Terra, Presidente da

Amagis. Ele foi Juiz de Direito na Comarca de Montes Claros, eleito para exercer
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esse mandato e quer melhorar a segurança pública. Esta Assembleia, por meio de

emenda, criou as Câmaras; agora precisa-se dos cargos para que os processos

sejam julgados. Aposentados, vamos continuar firmes nessa luta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 2º 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 Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto na forma do vencido em 1º turno. A Presidência vai renovar a votação do

projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado 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 “sim” 44 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, ratificada a aprovação do projeto. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o

Projeto de Lei nº 3.501/2009 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de

Redação.

Declarações de Voto

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de agradecer e parabenizar todos os

Deputados e o Dr. Bruno Terra, Presidente da Amagis. Realmente o projeto é muito

importante e visa acelerar os trabalhos do Tribunal de Justiça. Nesta Casa, gostaria

de fazer Justiça a um dos Deputados que mais se empenhou na aprovação desse

projeto, o Deputado Durval Ângelo. Foi ele o autor do requerimento que solicitou a

tramitação do projeto em regime de urgência. Então, é muito importante fazermos

essa justiça. O projeto foi aprovado em 2º turno, realmente uma grande felicidade

para nós. Gostaria também de externar minha alegria por ontem, no Congresso
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Nacional, ter sido aprovado o fim do fator previdenciário. Gostaria de parabenizar o

Deputado Federal Elismar Prado. Realmente o Projeto nº 3.501/2009, que altera o

quadro de cargos do Tribunal de Justiça, é muito importante, mas gostaria de fazer

uma solicitação ao Tribunal: que reveja seu posicionamento. Ontem, aliás, o

Deputado Délio confirmou que o Tribunal vai fazer essa revisão em relação à emenda

que ele apresentou para pagar o ADE retroativo. A lei é desta Casa e não pode ser

alterada por resolução. Solicitamos que o Tribunal de Justiça reveja esse

posicionamento. Também solicitamos a aprovação dos Projetos de Lei nº 3.501 e

3.797 e a garantia aos Oficiais de Justiça do auxílio periculosidade, que já está na

legislação. Aliás, há pareceres do próprio Tribunal. Realmente o adicional de

periculosidade faz justiça ao conjunto dos servidores e está no Projeto de Lei nº

3.797, pronto para a ordem do dia. Ele poderá corrigir uma injustiça que acontece há

mais de 18 anos com os Oficiais de Justiça. Outra questão se refere ao 3º grau para

os Oficiais de Justiça. Essa é uma promessa antiga, que, infelizmente, ainda não saiu

do papel. Portanto votamos favorávelmente ao Projeto de Lei nº 3.501/2009. Trata-se

de um projeto importante, pois possibilitará que o Tribunal realmente funcione e que a

justiça no nosso Estado seja mais rápida. Sabemos que principalmente os pobres,

aquelas pessoas que dependem da Defensoria Pública, são os mais prejudicados.

Hoje a Defensoria Pública não tem estrutura nem condições de trabalho. Para tanto é

fundamental que melhoremos a estrutura do Tribunal de Justiça, do Ministério Público

e da Defensoria Pública. Esse é o nosso papel, mas não podemos esquecer, de

maneira alguma, dos servidores. Sem os servidores, o Judiciário não funciona. É

importante garantirmos a valorização dos servidores, pagar os adicionais de

desempenho retroativos, garantir o 3º grau e o auxílio periculosidade para os Oficiais

de Justiça. Deixo aqui o nosso posicionamento. Votamos favoravelmente à matéria,

mas solicitamos um carinho muito especial do Tribunal de Justiça com os seus

servidores. Destaco os representante dos sindicatos - Sindjus, Serjusmig -, que são

muito atuantes na defesa dos servidores. Obrigado.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, reafirmo tudo que disse em reuniões

anteriores a respeito desses projetos. Quero destacar a liderança do ex-Presidente da

Amagis, Desembargador Nelson Missias, que, com sua diretoria, soube fazer uma
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interlocução com esta Casa, com este Poder. Um dos interesses republicanos que

regeram essa interlocução foi a preocupação com a agilidade da prestação

jurisdicional. Acredito que tivemos na Amagis, na diretoria do Nelson Missias, uma

grande parceira para o bem da sociedade mineira. Destaco que, junto à AMB, a

Amagis implementou todo o trabalho de conscientização a respeito da adoção, cujo

trabalho de cidadania é fundamental hoje no Brasil. A Amagis tem apoiado de forma

decisiva o projeto de implementação das Apacs em Minas Gerais, e um dos seus

diretores o coordena. Essa é uma ação cidadã da Amagis que merece ser destacada.

Finalmente, por meio de um diálogo com a Comissão de Direitos Humanos da

Assembleia, criou uma Diretoria de Cidadania e Direitos Humanos. Acredito que deve

ser a única Associação de Magistrados do Brasil que tem essa diretoria. A Amagis

tem acompanhado as reuniões da Comissão de Direitos Humanos, muitas denúncias

em relação à questão de tortura e violência policial, como a que aconteceu

recentemente em Ipanema, e também a negação de direitos sociais. Juizes da

Amagis participam dessa discussão na Comissão de Direitos Humanos. Por tudo

isso, vejo que a votação desse projeto consagra a liderança do Desembargador

Nelson Missias, e agora a sua aprovação acontece na Presidência do Juiz Bruno

Terra. Acredito que ele vem seguindo a mesma trilha, o mesmo rastro do Nelson

Missias. Esperamos que esse trabalho da Amagis em relação à questão da adoção,

da implementação das Apacs e da Diretoria de Direitos Humanos continue. Acho que

o Bruno tem demonstrado uma liderança significativa. Sua diretoria acompanhou toda

a votação desse projeto, então temos que conceder tributo a quem o merece: as duas

diretorias da Amagis pelo bom trabalho que desenvolveram. Coisas que a instituição

Tribunal de Justiça não conseguiu fazer na interlocução com esta Casa, uma

associação de Juízes conseguiu. Acho louvável, ganha com esse projeto a

democracia. Já poderíamos ter votado isso na semana passada porque o regime de

urgência permitia que a votação fosse na quinta-feira. Houve um erro da Secretaria-

Geral da Casa de não colocar o projeto em pauta na quinta-feira. Poderíamos tê-lo

votado ontem, mas, em função da ação de obstrução de três colegas Deputados que

não contribuem com o crescimento político desta Casa, não conseguimos. No entanto

penso que agora consumamos um processo que engrandece o Poder Legislativo, que
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engrandece esta Casa.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, o Projeto de Lei nº 3.501 foi aprovado

e, como disse aqui o Deputado Durval Ângelo - quero chancelar as suas palavras -, é

fruto do trabalho da Amagis, muito bem-representada pelo seu Presidente, Dr. Bruno

Terra Dias. Ontem saiu desta Casa a Dra. Fabiana quase às 10 horas da noite,

porque estava acompanhando o processo legislativo deste caso. Mas, o que é

preciso também mostrar é que o Projeto nº 3.501, que cria cargos no Tribunal de

Justiça, proverá exatamente as duas câmaras que estão sendo criadas e que contam

com 10 Desembargadores, projeto que esta Casa aprovou em 2008 ou 2009,

exatamente em razão do gargalo no Poder Judiciário. O Governador do Estado,

àquela época, acolheu muito bem a participação da Assembleia na criação dessas

duas câmaras no Tribunal de Justiça como forma de desafogar o Poder Judiciário,

porque são milhares e milhares de processos que ali entram, um trabalho desumano

dos magistrados para darem conta de resolver os problemas. Então, quem está

ganhando com isso não são os Juízes, não são os Desembargadores, não é o

Tribunal de Justiça, é o jurisdicionado, é a população de Minas Gerais, que passa a

contar com mais duas câmaras no Tribunal de Justiça. Isso evidentemente vai dar

mais celeridade aos processos, ao tão sonhado processo judicial breve. Portanto,

gostaria de render minhas homenagens ao Desembargador Joaquim Herculano, que

veio a esta Casa por várias vezes, que conseguiu uma articulação conosco no

sentido de fazer com que os Deputados compreendessem a importância desse

projeto para Minas Gerais. E esta Casa deu uma resposta imediata, como daremos

uma resposta hoje ao projeto que tramita na Comissão de Administração Pública, de

interesse dos servidores do Judiciário, que estabelece a data-base. Na Comissão de

Administração Pública, que presidimos, o projeto não permanecerá por mais de 24

horas e, com certeza, será aprovado no dia de hoje porque atenderá aos anseios dos

servidores do Judiciário. Portanto, fica aqui a nossa homenagem ao Judiciário e à

população de Minas, que ganham mais Desembargadores para que os processos

tenham mais celeridade. Creio que esta Casa não faltará com a sua responsabilidade

todas as vezes que for provocada com projetos dessa natureza, que interessam à

população mineira.
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O Sr. Presidente - Prosseguimento da 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. A Presidência vai

renovar a votação do Substitutivo nº 1. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas

e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)

Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.004/2009 na

forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Saúde.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.388/2010, do Governador do Estado,

que institui a prorrogação, por 60 dias, da licença-maternidade no âmbito da

administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual. A

Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com as Emendas

nºs 1 a 4, que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela

aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 4, da Comissão de Justiça, e com a

Emenda nº 5, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela

aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 4, da Comissão de Justiça, e com a

Emenda nº 5, da Comissão de Administração Pública. Emendado em Plenário, voltou

o projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela rejeição do

Substitutivo nº 1 e das Emendas nºs 6 a 9, apresentados em Plenário, e pela

aprovação das Emendas nºs 10 a 12, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do

Deputado Ademir Lucas solicitando a votação destacada das Emendas nºs 5 e 11. A

Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do

Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Elmiro Nascimento

solicitando a votação destacada da Emenda nº 12. A Presidência defere o

requerimento de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Lafayette de Andrada solicitando a inversão

da preferência na votação, de modo que o projeto seja apreciado antes do

Substitutivo nº 1. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o

projeto salvo emendas e destaques. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do projeto,

fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Em votação, as Emendas nºs 1 a 4 e 10. As

Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovadas. Em votação, as Emendas nºs 6 a 9. As Deputadas e os

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas.

Em votação, a Emenda nº 5. As Deputadas e os Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda nº 11.

As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda nº 12. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 4.388/2010 com as Emendas nºs 1 a 4 e

10. À Comissão de Administração Pública.

Declarações de Voto

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, aprovamos nesta manhã dois

importantes projetos para os quais o Bloco PT-PMDB-PCdoB, desde a primeira hora,

está trabalhando. O primeiro trata do provimento dos cargos do Tribunal de Justiça do

Estado de Minas Gerais. Em nossa compreensão, a aprovação é importante, porque,

no ano passado, esta Casa, ao aprovar a reformulação do Judiciário, criou duas

Câmaras no Tribunal de Justiça para dar celeridade ao segmento em Minas Gerais. O

provimento dos cargos é a consequência natural da criação das duas Câmaras, para

que elas possam funcionar, tornando o serviço mais ágil, eficaz e eficiente.

Parabenizamos a Amagis, que tem trabalhado com o intuito de tornar o Tribunal de

Justiça célere, para que preste um bom serviço ao povo de Minas Gerais. Parabenizo

também o Desembargador Sérgio Resende, Presidente do Tribunal de Justiça, pois,

durante toda a sua gestão, tem priorizado especialmente a valorização das Comarcas

e a celeridade do Poder Judiciário. Ele suspendeu a construção do novo Tribunal de

Justiça para investir na Justiça de 1ª instância. Não é à toa que, no dia 24 de maio, o

Desembargador Sérgio Resende estará na Comarca de Açucena, para inaugurar as

novas dependências do seu fórum, e também na Comarca de Belo Oriente, para
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fazer uma visita às obras do novo fórum, que, de acordo com o compromisso

assumido pelo Tribunal de Justiça, será instalado. Quando votamos a reforma do

Poder Judiciário, adotamos o princípio de que comarca criada tem de ser comarca

instalada. O nosso Bloco PT-PMDB-PCdoB também considera importante as

reivindicações dos servidores do Tribunal de Justiça. Há dois projetos nesta Casa, o

dos Oficiais de Justiça, que pleiteiam, justamente, que, para determinadas funções e

atividades, o Tribunal de Justiça precisa regulamentar o adicional de penosidade, de

periculosidade e de insalubridade. Concordamos com esse pleito e também com o

dos servidores do Tribunal de Justiça, o qual defende o estabelecimento de uma

data-base. No momento oportuno, esses dois projetos devem ser votados e, com

certeza, contarão com o apoio irrestrito do nosso Bloco. Esperamos que o novo

Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Cláudio Costa, possa abrir o

diálogo com os servidores, para que, o mais breve possível, seja valorizada a carreira

dos serventuários da Justiça mineira. Neste momento, a aprovação dos cargos foi de

fundamental importância para que o Tribunal funcione e preste uma justiça célere e

objetiva, pois é isso que o povo de Minas Gerais deseja, já que a justiça, quando

demora, se transforma em injustiça. Sr. Presidente, para finalizar, o nosso Bloco,

desde o primeiro momento, defendeu a aprovação do projeto de lei que estende por

mais dois meses a licença-maternidade para as nossas servidoras públicas. Esse

projeto contou com o acompanhamento direto do Deputado André Quintão, que

apresentou importantes emendas. Nem todas foram aprovadas, mas o nosso Bloco

as acompanhou para que, na véspera do Dia das Mães, no próximo domingo, as

servidoras públicas de Minas Gerais recebam uma boa notícia, que será a

prorrogação da licença-maternidade. Somos solidários às mães servidoras públicas

por mais essa importante conquista. Por fim, de público, gostaria de lamentar a

decisão do Desembargador Wander Marotta, que declarou ilegal a greve dos

professores do Estado de Minas Gerais. Ele deveria se preocupar em aplicar o piso

nacional do professor da rede de educação básica, pois Minas Gerais insiste em não

aplicá-lo e ainda utiliza a mídia e os informes pagos para tentar confundir a população

do Estado. Deixo a nossa solidariedade a todos os professores e professoras da rede

estadual, que exercem o seu legítimo direito de greve.
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O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, primeiro, gostaríamos de

parabenizar todos os Deputados pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.501, que trata

da criação de cargos para que as Câmaras Criminais possam ser instaladas o mais

breve possível. Como Deputado atuante na área da segurança pública, conheço os

impactos que a criação dessas Câmaras causará em termos de celeridade

processual, para que realmente a população tenha resposta num tempo mais

reduzido. Isso é muito importante. Não foi possível votá-lo ontem à noite. Viemos à

Casa para perfazer o quórum, mas hoje conseguimos aprová-lo com uma boa folga,

já que houve 44 votos favoráveis. Ou seja, todos os Deputados que estavam no

Plenário, no momento, votaram favoravelmente. É bom que o Tribunal tenha essa

tranquilidade. Lembramos ao Tribunal que há uma resolução sobre votação da Corte

Superior, do seu Pleno. Essa resolução, no seu art. 8º, parágrafo único, prevê, de

forma absurda e contrária ao previsto na Constituição da República e na Constituição

do Estado, a não retroatividade, que foi aprovada numa lei estadual. Esperamos que

o Desembargador Sérgio Resende, na qualidade de Presidente daquela Corte, possa

explicar que não apenas há o recurso para pagar o ADE retroativo, conforme

aprovamos em lei e com a aquiescência do Tribunal, mas também, de fato, converse

com os demais Desembargadores que compõem aquela Corte, para que haja bom-

senso, enfim, para que sejam razoáveis e, acima de tudo, para que haja respeito à

Constituição e à hierarquia das leis, uma vez que uma resolução interna do Tribunal

não pode se sobrepor a uma lei aprovada por esta Casa. Além do mais, antes mesmo

de haver a lei, há um acordo que precisa ser cumprido com os Deputados, sob pena

de isso trazer sérios problemas para os acordos futuros. Acredito que o

Desembargador Sérgio Resende foi muito firme em sua posição, ao acatar essa

questão. Por outro lado, lembramos ao Tribunal que, na Lei Complementar nº 105,

também aprovada por este Poder, inserimos a exigência do bacharelado em Direito

para a investidura no cargo de Oficial de Justiça. Esperamos que o Tribunal também

coloque isso em prática o mais rápido possível, garantindo a equivalência salarial

daqueles que ainda não têm o título de bacharel em Direito, como princípio da

isonomia e da igualdade. Por fim, Sr. Presidente, hoje é o dia em que comemoramos

uma vitória parcial. Fico muito triste, Deputada Maria Tereza Lara, pois poderíamos
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ter votado a licença- maternidade em 1º turno, na semana passada. Deputado

Rinaldo Valério, V. Exa. foi um grande defensor desse projeto, esteve empenhado

desde o primeiro momento e tomou iniciativas anteriores às do governo, quando ele

enviou o projeto a esta Casa. Hoje, quarta-feira, vamos solicitar ao Deputado Délio

Malheiros que coloque o projeto na Comissão de Administração Pública, para ser

apreciado em 2º turno. Portanto, vamos pedir o emprenho dele para que o Projeto de

Lei nº 4.388, que trata da licença-maternidade, tenha celeridade maior, de modo a

termos pelo menos essa expectativa positiva. E, no domingo, Deputado Doutor Viana,

médico especialista em pediatria, queremos dar às nossas mães a tranquilidade de

ter a licença-maternidade prorrogada por 60 dias. A Emenda nº 10 diz: “O gozo do

benefício de que trata essa lei não prejudicará o desenvolvimento da servidora na

respectiva carreira”. Essa era a grande preocupação deste Deputado, foi nessa tecla

que batemos o tempo todo. Então, está de parabéns a Seplag, o governo, porque

soube compreender as nossas vozes e o nosso apelo. Lutaremos agora, Doutor

Viana, para que esse projeto retorne em 2º turno o mais rápido possível, para que as

nossas mães tenham a tranquilidade necessária de cuidar de seus bebês com

carinho e com o leite materno.

O Deputado Doutor Rinaldo Valério - Sr. Presidente, aprovamos, em 1º turno, nesta

Casa, a licença-maternidade de 180 dias com o voto de todos os Deputados

presentes. Fiquei muito feliz porque o projeto de lei para a extensão em 60 dias, ou

seja, de quatro para seis meses, da licença-maternidade foi de minha iniciativa, nesta

Casa. Justificamos a necessidade do contato íntimo e permanente da mãe durante

seis meses com o filho, principalmente porque nesse período ela poderá oferecer-lhe

o leite materno, visto que esse é o melhor alimento, além de ser considerado uma

vacina para o bebê. Essa vacinação e essa alimentação eram interrompidas no

quarto mês, mas todas as autoridades do ramo da alimentação infantil dizem que o

aleitamento materno tem que ser concedido durante seis meses. Aliás, recomenda-se

apenas o aleitamento materno nesse período. Fico muito feliz, porque, apesar de as

coisas irem devagar durante a tramitação de nosso projeto de lei, a situação se

modificou. Realizei, nesta Casa, uma audiência pública para a qual convidamos

autoridades do governo de Minas e da área da saúde para justificar para toda a
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população e as nossas autoridades a importância da extensão da licença-

maternidade para 180 dias. Nessa audiência pública a que o senhor também esteve

presente e, como pediatra, fez uso da palavra para justificar o projeto, todos os

convidados, inclusive os da Secretaria de Planejamento do Estado e da Secretaria de

Saúde, foram favoráveis à licença de 180 dias. Tenho a certeza de que essa

audiência pública sensibilizou muito o nosso Governador, que enviou a esta Casa o

Projeto de Lei n° 4.388/2010, sendo o nosso projeto  anexado ao do Governador. Hoje

coroamos com êxito a aprovação da licença de 180 dias, em 1° turno, que será

também votada em 2° turno. Numa data importante, vé spera do Dia das Mães, damos

a todas as servidoras do Estado esse presente, o direito da licença de 180 dias. Fico

feliz, uma vez que essa iniciativa foi de nossa autoria. Um abraço. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

A Deputada Maria Tereza Lara - Deputado Doutor Viana, não poderia, como

representante da mulher mineira nesta Casa, deixar de me manifestar e dizer que,

por unanimidade, tanto Situação quanto Oposição votaram a favor desse projeto. No

momento, estava na reunião da Comissão de Direitos Humanos, mas havia quórum

para a votação. Quero dizer que, como Vice-Presidente da Comissão de Segurança

Pública, temos visto, em todas as regiões do Estado de Minas Gerais, debates sobre

a importância da família para a construção da cultura da paz, do direito da criança à

amamentação até, no mínimo, seis meses e da mãe de dar assistência a seus bebês.

Esse direito das mulheres mineiras, agora, será garantido por esta Casa. Esperamos

que o projeto seja aprovado em 2º turno. Então, não poderia deixar de registrar o

papel importante de todos na aprovação unânime do projeto nesta Casa. Obrigada.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, dois projetos importantes foram votados,

e um deles cria 54 cargos no Tribunal de Justiça. Quando fazemos qualquer

questionamento, interpretam-nos como se estivéssemos contra. Na verdade, para

apreciar algumas matérias, há necessidade de quórum específico e, para outras, de

quórum qualificado. Quanto ao primeiro projeto votado, relativo à criação de 54

cargos no Tribunal de Justiça, chamamos sempre a atenção para o fato de que tão

importante quanto garantir condições melhores de trabalho para o Desembargador

era fazê-lo também para os demais servidores. Em relação ao Projeto n° 4.388/2010,
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que estende a licença-maternidade, o primeiro ponto importante é a alimentação do

recém-nascido. Está claro para o mundo inteiro que o leite materno é importantíssimo

para a criança nos primeiros meses de vida, mas ainda temos de avançar numa linha

de conscientização, de esclarecimento às mães, que às vezes fazem alguma

confusão. Ainda bem que hoje é uma minoria, mas já houve tempo em que, por

questão de estética, mães deixavam de amamentar o próprio filho. Graças a Deus,

essa hoje é uma visão superada. A Assembleia Legislativa dá a sua contribuição ao

garantir mais dois meses dessa convivência bem próxima. Além de garantir a

convivência, o que é mais importante é garantir a amamentação nos horários

definidos e determinados. Com certeza, esse é um grande investimento concedido à

qualidade de vida e à saúde dos recém-nascidos. Estamos permitindo e garantindo a

essas crianças imunização de uma série de doenças ao longo de toda a sua vida. V.

Exa. é médico é sabe disso. A Assembleia Legislativa fez a sua parte, deu a sua

contribuição. Cabe agora a cada segmento, às esferas públicas, às organizações,

mesmo pastorais, como a Pastoral da Criança, que trabalha muito alimentação da

criança e coloca amamentação como alimentação única, orientar tanto as gestantes

quanto as nutrizes. A grande referência nossa era a Dra. Zilda Arns, falecida

recentemente naquele trágico terremoto com milhares de outras pessoas. Fica essa

contribuição e o nosso apelo a cada mãe para que use o melhor desses seis meses

na convivência próxima de seu filho, garantindo-lhe uma alimentação única e

exclusiva por aleitamento materno. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Sr. Presidente. Também votei

favoravelmente ao Projeto de Lei nº 4.388, que trata da licença-maternidade. É um

avanço do Governador, mas esse é também o sentimento de toda esta Casa.

Avançamos assegurando às gestantes e mães o benefício dessa lei que, com

certeza, será sancionada brevemente. Aliás, é propósito desta Casa, por meio da sua

tramitação em regime de urgência, e o sentimento de todos os Deputados votar

brevemente, em 2º turno, esse projeto, que será encaminhado à Comissão de

Fiscalização Financeira. Quero também dizer que, na manhã de ontem, aprovamos o

projeto do Tribunal de Justiça que fixa a data-base. Tive a honra de ser o seu relator.

Fizemos uma discussão com os servidores, com os serventuários que fazem um
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exercício em favor do Poder Judiciário. Garantimos, assim, o direito de todos à data-

base, reivindicação postulada há muito tempo junto ao Tribunal. O projeto foi

aprovado ontem e encaminhado para as duas Comissões, tendo em vista a sua

relevância para todos os servidores do Poder Judiciário. Gostaria ainda de dizer que

estive, na sexta-feira passada, na cidade de Cambuí, onde participamos da

comemoração dos 50 anos da Escola Estadual Antônio Felipe de Salles, com o

Diretor Fernando inaugurando o curso normal e a rede física daquela importante e

tradicional escola. Naquela noite, tive a oportunidade e o prazer de receber várias

professoras, que apresentaram algumas reivindicações em favor desse momento tão

delicado, que é a greve da rede estadual. Como membro da Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia, tentamos o diálogo. Esperamos a compreensão, por parte do

governador, para que esse diálogo possa ser realizado com o sindicato e com os

servidores. Temos certeza de que, hoje, a educação no Estado é de primeira

qualidade, graças ao trabalho incansável de cada servidor da educação. Jamais

poderá ser negado o trabalho dedicado do professor, da professora, daquele que

milita ao longo dos anos, reivindicando seus direitos. Tenho certeza de que o Prof.

Anastasia, como educador, e também como governador, sempre esteve pronto ao

diálogo. Esta Casa buscará um acordo junto aos servidores, garantindo o diálogo, o

entendimento e as ações que poderão tranquilizar toda a rede estadual, na qual tenho

a honra de trabalhar no Sul de Minas. Todos os Deputados manifestaram sua

preocupação pela busca do diálogo. A Assembleia Legislativa é mediadora do

entendimento. O governo, junto a todos aqueles que participam dessa caminhada,

chegará ao entendimento e à solução desse caso. Quanto à participação do Poder

Judiciário, o projeto foi votado na manhã de hoje, em 2º turno, garantindo sua efetiva

partipação, não somente na aprovação pela nossa Comissão, ontem, mas também as

ações que estão sendo desenvolvidas pelo Presidente Sérgio Resende. Ele estará,

sexta-feira, no Sul de Minas, inicialmente em Poço Fundo, onde será homenageado

em sua primeira comarca, local onde iniciou sua vida na magistratura. Também

inaugurará a Apac de Pouso Alegre e, à noite, participará de uma aula inaugural,

discutindo as ações do Código de Processo Civil, na Faculdade de Pouso Alegre,

nossa querida Faculdade de Direito do Sul de Minas, grande sementeira do campo
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jurídico do Brasil. É esta a nossa manifestação. Muito obrigado.

O Deputado Hely Tarqüínio - Fiquei feliz pela aprovação da licença-maternidade. O

projeto tramitou na Casa fruto de uma proposta do Governador, reconhecendo a

necessidade de um futuro melhor para as nossas crianças no primeiro semestre de

sua vida. A vida depende muito do aspecto familiar, da nossa eugenia, da assistência

da mãe e do pai, principalmente durante os primeiros seis meses. Os aspectos bio,

psíquico e social têm repercussão na vida adulta. Nossa vida adulta é um videoteipe

da nossa vida dos primeiros anos. Isso tem fundamentação médica e científica, e é

da mais alta importância. A partir de trabalhos elaborados, principalmente nos países

da Escandinávia, ficou provado que os neurônios assimilam muito mais as proteínas

da mãe, do leite materno, que provocam o amadurecimento da união dos neurônios,

e tem repercussão mais tarde na vida da criança promovendo seu rápido

amadurecimento, propiciando melhor inteligência e afetividade com a presença da

mãe e do pai nos primeiros seis meses de vida. A licença-maternidade propiciará

esse ambiente familiar afetivo para a família. Isso reforça, de alguma forma, a

fundamentação da família no aspecto existencial. Como médico, manifesto minha

satisfação por saber que essas crianças, mais tarde, serão menos agressivas, mais

inteligentes e promoverão uma sociedade mais sadia, mais humana. Presto minha

homenagem ao Governador e a todas as mães pela aprovação desse projeto por este

parlamento. Como disse o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o parlamento é o mediador

dos interesses da sociedade. Estamos aqui para fazer isso da forma mais fiel.

Gostaria que esse projeto fosse aprovado como um todo. Na verdade, não há

isonomia entre o que é público e privado. Quem sabe um dia - ou logo de imediato - o

Brasil viverá uma situação melhor, que valha também para as grandes empresas,

para as médias e para as pequenas? As mães merecem. Parcialmente, ficamos

satisfeitos. Foi aprovado aqui também o projeto da constituição das Câmaras da

Justiça, para se fazer a melhor justiça. Faço coro às palavras do Deputado Sargento

Rodrigues no que diz respeito aos Oficiais de Justiça, que também têm projeto em

tramitação. Esperamos que ele não seja retirado e que se faça justiça também a eles

pelo ambiente de periculosidade em que peregrinam ao entregarem intimação às

pessoas. E não é só isso: várias categorias, como a dos profissionais de saúde, nem
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sempre recebem insalubridade. Compete a este Parlamento sempre ser mediador.

Gostaria também de comemorar a votação ontem, no Congresso, do aumento de

7,7% para os aposentados, tão injustiçados. O indivíduo entrega totalmente a sua

vida para a sobrevivência da sua família e da sociedade, mas, quando se aposenta,

seus salários são minguados. Esperamos que o Congresso Nacional continue na

trilha de fazer política de compensação social, a fim de gerar menos desigualdade.

Encerramos as nossas palavras dizendo que votamos favoravelmente a esses

projetos nesta manhã. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, declaro nosso voto favorável ao Projeto nº

4.388/2010, do Governador do Estado, que prorroga a licença-maternidade, medida

tão importante. Essa é uma luta grande de muitos parlamentares e da sociedade pela

presença da mãe durante o maior tempo possível junto à criança, especialmente em

seus primeiros meses, sem que a servidora pública perca os direitos conquistados

durante anos de trabalho em favor da população. Como filho de servidora pública que

cuidou de cinco filhos na tenra idade, reconheço a importância dessa conquista. Sr.

Presidente, a família, tão atacada, é um importante núcleo da sociedade brasileira.

Hoje os noticiários dão muito destaque à violência doméstica, que tem de ser

combatida. A nosso ver, essa não é a prática; a prática é as famílias cuidarem de

suas crianças, as mães estarem próximas. O seio da família é o abrigo mais seguro

para as nossas crianças. As famílias têm de ser acompanhadas, apoiadas. A família,

preservada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, núcleo formado por um

homem e uma mulher, está garantida também em nossa Constituição, mas, hoje, ela

é permanentemente atacada. Decisão recente do Superior Tribunal de Justiça dá

oportunidade de dizer que uma família pode ser constituída por pessoas do mesmo

sexo. Apesar de ser chamado de Programa de Direitos Humanos, ele nega a

Declaração Universal dos Direitos Humanos, nega os capítulos que tratam dos

direitos humanos da nossa Constituição. O Superior Tribunal de Justiça decide que

pessoas do mesmo sexo podem criar crianças. Para nós, isso é inconstitucional, é

contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário.

Queremos lamentar essas decisões, pois vão contra esse núcleo tão forte e tão

importante da sociedade que é família. Sr. Presidente, também quero dizer da
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importância de termos votado mais estrutura para o Tribunal de Justiça. Na área

criminal, por exemplo, praticamente 50% dos 49 mil presos de Minas Gerais são

presos provisórios. Na terra do nosso querido Deputado Ruy Muniz, 1.200 processos

criminais aguardam julgamento. É praticamente impossível que isso aconteça. Então,

já temos presos provisórios com mais de um ano de detenção. Não chegamos àquele

dado estarrecedor que aconteceu no Espírito Santo, onde encontraram um preso

provisório aguardando julgamento há 11 anos. Mas nesta manhã, esta Casa nos dá a

oportunidade de termos uma justiça mais ágil, com mais estrutura. Essa justiça que

precisa também atender aos reclamos de seus servidores, especialmente dos Oficiais

de Justiça, que cumprem os mandados para que a justiça seja cumprida de forma

eficiente em lugares de risco. Por isso, tem de ser dado a eles o direito ao auxílio-

periculosidade. Portanto, Sr. Presidente, esta Casa, a Assembleia Legislativa,

demonstra cabalmente a sua eficiência e a oportunidade dada ao povo de Minas

Gerais, votando sempre projetos tão importantes para os nossos servidores, para que

a justiça seja atendida no nosso Estado. Apesar de agora não termos mais quórum,

aguardo com muita expectativa a votação de um projeto de minha autoria, que está

na pauta, que lembra a História do povo das Minas Gerais e mantém viva a

lembrança do nosso partrimônio ferroviário. A nossa ideia é justamente preservar o

nosso patrimônio ferroviário no Estado de Minas Gerais. Esperamos que o nosso

projeto seja votado nas próximas reuniões. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência registra que no último dia 2 completou mais um

ano de existência o Deputado Ruy Muniz. Aproveitamos este momento para desejar

muito sucesso na sua vida particular, profissional e na sua missão de homem público.

Questão de Ordem

O Deputado Ruy Muniz - Muito obrigado, Sr. Presidente. Fico muito feliz com a

lembrança de V. Exa. Quero agradecer todas as manifestações carinhosas pela

passagem do meu aniversário. Mas hoje quero fazer minhas as palavras do Deputado

João Leite. De fato, a justiça em Minas Gerais está sendo cada dia mais

aperfeiçoada. E o Projeto nº 3.501/2009, do Tribunal de Justiça, que altera o quadro

de cargos da Secretaria do Tribunal de Justiça, foi de fundamental importância. Sr.

Presidente, também gostaria de registrar e agradecer ao Dr. Sérgio Resende,
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Presidente do Tribunal de Justiça, as recentes inaugurações de novas Varas no Norte

de Minas, como, por exemplo, em Salinas, onde estivemos presente. A ampliação do

fórum em Januária também foi muito positiva, assim como a inauguração da Apac

desse Município. Foi uma inauguração muito emocionante. Todo o povo de Januária

reunido agradeceu ao Tribunal de Justiça, à Secretaria de Defesa Social e ao nosso

Governador Antonio Augusto Anastasia por levarem justiça aos lugares que mais

precisam. Sabemos que uma democracia só se consolida - o Deputado João Leite

ajuda a fazer justiça todos os dias -, quando levamos a justiça a quem mais precisa,

ou seja, àquelas pessoas humildes, pequenininhas, que erram na vida e, às vezes,

não têm oportunidade de se recuperar ali. Por meio das Apacs, sabemos que a

chance é muito maior. As pessoas encontram, no caminho de Cristo, no caminho de

suas famílias, o sentido da vida. Dessa forma, recuperam-se e se transformam em

cidadãos. É muito bom participarmos de um momento político tão importante, em que

existem tantas contribuições para a consolidação da nossa democracia. O Tribunal de

Justiça, na administração do Dr. Sérgio Resende e dos outros Desembargadores,

está cumprindo a sua missão. Minas Gerais está vivendo um momento ímpar,

Deputados João Leite, Padre João e Doutor Viana, caros colegas: o Poder Executivo

é reconhecido como um dos melhores do País. O nosso Governador Aécio Neves

findou o seu segundo mandato com brilhantismo e deixou um homem que pode ser

considerado um dos mais preparados do serviço público brasileiro, o atual

Governador Anastasia, que dará sequência ao seu trabalho. No Poder Legislativo,

estão Deputados atuantes, uma Mesa competente. No Poder Judiciário, não poderia

ser diferente. Então, Minas Gerais está de parabéns. O povo mineiro pode confiar:

estamos a passos largos de consolidar a nossa democracia com toda competência, e

ela servirá de exemplo para todo o Brasil. 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 hoje, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/4/2010

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Chico Uejo, Célio Moreira, Padre João, Sebastião Costa e Ademir Lucas

(substituindo o Deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança do BSD),

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação

de requerimento do Deputado Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais

designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 4.392, 4.402, 4.407, 4.415,

4.423 e 4.424/2010 (Deputado Sebastião Costa); 4.416 e 4.417/2010 (Deputado

Delvito Alves); 4.391, 4.395, 4.399, 4.403, 4.408, 4.409, 4.418 e 4.422/2010

(Deputado Gilberto Abramo); 4.398 e 4.405/2010 (Deputado Padre João); 4.404,

4.414 e 4.421/2010 (Deputado Chico Uejo); 4.393, 4.394, 4.400, 4.401, 4.406, 4.420 e

4.427/2010 (Deputado Célio Moreira); e 4.396, 4.397, 4.410, 4.411, 4.413, 4.419 e

4.426/2010 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 4.332, 3.871, 3.987, 4.151,

4.362/2010 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado

Sebastião Costa, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade, pela

legalidade e pela juridicidade, no 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº

58/2010 e dos Projetos de Lei nºs 4.135/2010, este na forma do Substitutivo nº 1,

4.255/2010 com as Emendas nºs 1 e 2, 4.316 e 4.350/2010 com as Emendas nºs 1 e

2 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs

3.180/2009 e 4.143/2010, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de

prorrogação de prazo regimental solicitada pelos respectivos relatores, Deputados

Padre João e Dalmo Ribeiro Silva. Os Projetos de Lei nºs 3.919 e 4.061/2009 são

retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Weliton Prado,
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aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade, no 1º turno, do Projeto

de Lei nº 4.238/2010 (relator: Deputado Sebastião Costa). Na fase de discussão do

parecer do relator, Deputado Chico Uejo, que conclui pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade, com as Emendas nºs 1 e 2, do Projeto de Lei nº

4.363/2010 , no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado

Sebastião Costa. É convertido em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão o Projeto de Lei nº 4.368/2010 (relator: Deputado Chico Uejo). Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Nesse momento, comparece

no recinto o Deputado Célio Moreira. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade dos Projetos de Lei nºs 3.683, 4.371/2010

(relator: Deputado Chico Uejo); 3.757, 4.375, 4.376 e 4.382/2010 (relator: Deputado

Célio Moreia, em virtude de redistribuição); 4.377 e 4.402/2010 (relator: Deputado

Sebastião Costa); 4.393, 4.394, 4.401 e 4.406/2010 (relator: Deputado Célio Moreira);

3.923, 4.398, 4.367 com a Emenda nº 1 e 4.405/2010 (relator: Deputado Padre João);

4.403/2010 (relator: Deputado Chico Uejo, em virtude de redistribuição); 4.410 e

4.411/2010 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). O Projeto de Lei nº 4.409/2010 é

retirado 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 convertidos em diligência ao autor os Projetos de

Lei nºs 4.373, 4.383, 4.385, 4.392, 4.395 e 4.404/2010. 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, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas - Delvito Alves - Padre João - Délio

Malheiros.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
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PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 14/4/2010

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Ivair Nogueira e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Walter

Tosta, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. A Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

3.576, 3.732/2009, 4.302, 4.306, 4.308, 4.309, 4.310, 4.311/2010 (Deputada Cecília

Ferramenta); 4.313, 4.314, 4.323, 4.324, 4.325, 4.341, 4.342, 4.353 e 4.358/2010

(Deputado Elmiro Nascimento), todos em turno único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.707/2007, 3.664, 3.688,

3.852, 3.853/2009, 4.200, 4.201, 4.210/2010 (relator: Deputado Ivair Nogueira); 4.212,

4.214, 4.216, 4.217, 4.224, 4.228, 4.233, este com a Emenda nº 1, 4.239, 4.240,

4.241, 4.242, 4.243, 4.245/2010 (relator: Deputado Elmiro Nascimento); 4.248, 4.250,

este com a Emenda nº 1, 4.258, 4.260, 4.263, 4.265, 4.267, 4.268, este com a

Emenda nº 1, 4.270, 4.271, 4.273, este com a Emenda nº 1, 4.274, 4.281 e

4.295/2010 (relatora: Deputada Cecília Ferramenta), que receberam parecer por sua

aprovação. O Projeto de Lei nº 4.280/2010 é retirado da pauta por determinação da

Presidente, por não cumprir pressupostos regimentais. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.746, 5.793 e 5.794/2010.

Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 273/2007, 3.215, 3.672, 3.715,

3.913, 3.921, 3.939, 4.007, 4.040, 4.041, 4.049, 4.064, 4.072, 4.074, 4.076, 4.077,

4.079, 4.082, 4.089, 4.090, 4.093, 4.097, 4.100, 4.101, 4.104, 4.105, 4.107, 4.119 e
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4.127/2009. 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, 5 de maio de 2010.

Duarte Bechir, Presidente - Padre João.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/4/2010

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis

(substituindo o Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do BPS) e os

Deputados Dilzon Melo e Paulo Guedes (substituindo o Deputado Adalclever Lopes,

por indicação da Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB), membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Doutor Ronaldo. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Dilzon Melo, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo Guedes, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, em turno único, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.685 e 3.764/2009

(Deputado Gustavo Valadares); 1.872/2007 e 3.720/2009 (Deputado Marcus

Pestana); 2.361/2008 e 3.747/2009 (Deputado Dilzon Melo); 3.692 e 4.019/2009

(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. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 5.809, 5.810, 5.814 a 5.816, 5.834 e 5.835/2010. 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 Gustavo Valadares em que solicita seja realizada visita, conjuntamente

com a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática e com a presença

do Prefeito e dos Vereadores de Ribeirão das Neves e da Promotoria de Defesa do
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Patrimônio Público, às obras de reforma de escolas estaduais nesse Município, em

especial à Escola Estadual Manoel Martins de Melo, com a finalidade de verificar os

problemas que teriam sido causados pela empresa Lar Minas Engenharia Ltda.,

responsável pelas 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, 5 de maio de 2010.

Gustavo Valadares, Presidente - Delvito Alves - Ivair Nogueira - Maria Tereza Lara.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/4/2010

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza

Cruz, Gustavo Valadares, Ademir Lucas e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo,

respectivamente, os Deputados Célio Moreira e Gil Pereira, por indicação da

Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado 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 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. Submetido a votação, é aprovado o

Requerimento nº 5.836/2010 na forma do Substitutivo nº 1. 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 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 Petrobras e o esvaziamento da

Refinaria Gabriel Passos". A Presidência comunica o recebimento dos seguintes

requerimentos, que serão apreciados oportunamente: do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, em que requer seja realizada visita desta Comissão ao Presidente do Instituto

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, em Brasília, para discutir formas
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de agilizar as anuências para intervenção em cavidades naturais referentes a

processos de empresas mineradoras da região de Pains, no Centro-Oeste de Minas

Gerais; dos Deputados Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva e Dilzon Melo, em que

solicitam seja encaminhado ofício ao Secretário de Meio Ambiente e à Supram para

que seja imediatamente autorizado o retorno das atividades mineradoras na região de

Pains, cujas atividades foram suspensas na operação Pá de Cal; e do Deputado

Sávio Souza Cruz, em que solicita a realização de audiência pública no Município de

Ituiutaba para debater a implantação de Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs - no

Rio Tijuco, no Triângulo Mineiro. 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 maio de 2010.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Gustavo Valadares - Gil Pereira.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 28/4/2010

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alencar da

Silveira Jr., Fábio Avelar e André Quintão (substituindo o Deputado Carlos Gomes,

por indicação da Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Alencar da Silveira

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

Deputado André Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. Henrique

Bandeira de Melo, Superintendente de Comunicação Institucional da Copasa,

informando que a sugestão de estampar, nos rótulos das embalagens de água

mineral, imagens e informativos sobre os Municípios que abrigam as fontes, conforme

Requerimento nº 5.643/2010, não pode ser atendida pelas razões que menciona; e

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

parênteses, dos Srs. Veríssimo Eduardo dos Santos Arnaut, Vice-Prefeito de
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Caxambu (25/3/2010); José Luiz Fernandes Nogueira, Presidente da Câmara

Municipal de Caxambu (1º/4/2010); e Paulo de Tarso Almeida Paiva, Presidente do

BDMG (17/4/2010). O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,

para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 4.184/2010,

no 1º turno (Deputado Fábio Avelar); e 4.340/2010, em turno único (Deputado Antônio

Carlos Arantes). 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 4.184/2010 (relator: Deputado Fábio Avelar). Registra-se a

presença do Deputado Padre João. O Deputado André Quintão retira-se da reunião.

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

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.742 e

5.789/2010. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.516 e 4.050/2009. Passa-se

à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

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

aprovados requerimentos do Deputado Alencar da Silveira Jr. (3) em que solicita seja

encaminhada manifestação de aplauso ao Sr. João Pinto Ribeiro por ter assumido a

administração do Grande Hotel de Araxá; seja encaminhada manifestação de aplauso

ao Sr. Roberto Noronha Filho por sua posse na Presidência do Belo Horizonte

Convention & Visitors Bureau; e seja realizada reunião de audiência pública para

discutir projetos de intervenções viárias no Município de Belo Horizonte, em razão da

Copa do Mundo de 2014. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Alencar da Silveira Jr., Presidente - Carlos Gomes - Eros Biondini.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/4/2010

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria
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Resende e os Deputados Braulio Braz e Dimas Fabiano, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dimas

Fabiano, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 2.870 e 2.950/2008, 3.377, 3.645, 3.862 e 4.042/2009

(Deputada Ana Maria Resende); 4.069, 4.087, 4.106, 4.112/2009 e 4.203/2010

(Deputado Dimas Fabiano). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.870 e 2.950/2008;

3.377, 3.645, 3.862 e 4.042/2009; 4.069, 4.087, 4.106, 4.112/2009 e 4.203/2010

(Deputado Dimas Fabiano). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas - Lafayette de Andrada.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 28/4/2010

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Guedes,

Doutor Ronaldo, Wander Borges e Padre João (substituindo a Deputada Cecília

Ferramenta, por indicação da Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB), membros da

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

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

Deputado 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 o processo de modernização

da linha férrea da Ferrovia Centro-Atlântica S.A., nos trechos compreendidos entre os
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Bairros Horto e General Carneiro, nos Municípios de Belo Horizonte e Sabará e

comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Antonio Augusto Anastasia, Governador

do Estado, e Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, publicados no

“Diário do Legislativo”, respectivamente, de 15 e 17/4/2010. A Presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Pier Giorgio Senesi Filho,

Secretário de Administração Regional Municipal Leste da Prefeitura de Belo

Horizonte, representando o Prefeito Márcio Lacerda; Vereador Paulo Lamac, da

Câmara Municipal de Belo Horizonte; William Lúcio Goddard Borges, Prefeito

Municipal de Sabará; José Osvaldo Cruz, Coordenador de Relações Institucionais da

Ferrovia Centro-Atlântica S.A.; Ubaldina Maria da Costa Isaac, Coordenadora do

Núcleo de Licenciamento Ambiental do Ibama, representando o Superintendente,

Alisson José Coutinho; Luciano Almada de Oliveira, Líder de Implantação de Projetos

e Logística da Vale; Vagner Buda dos Santos, Diretor da Associação de Moradores

do Bairro São Geraldo; Pastor Edmar Malta, da Igreja Batista da Convenção Batista

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

palavra aos Deputados Wander Borges e Padre João, cada um por sua vez, autores

do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

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

são aprovados os Requerimentos nºs 5.858 e 5.862/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Ruy Muniz e Dalmo Ribeiro Silva (6) em que solicitam

sejam encaminhados ofícios ao Prefeito Municipal de Pouso Alegre, solicitando cópia

do ajuste firmado entre a Prefeitura e o 14º Grupo de Artilharia de Campanha e

sugerindo a elaboração de projeto de ocupação da área pertencente ao Exército

localizada no perímetro urbano desse Município, e de estudo para a construção de

via de acesso, alternativa à Rua Três Corações, para a região conhecida como Paiol;
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à Secretária de Patrimônio da União, solicitando a doação de parte da referida área

de propriedade do Exército ao Município de Pouso Alegre; ao Coordenador da

Regional Sul do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea-

MG -, sugerindo realizar reunião da classe de engenheiros e arquitetos da região de

Pouso Alegre, com a finalidade de apresentar estudos e sugestões para a ocupação

da citada área do Exército; e ao Presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre,

sugerindo a criação de comissão especial destinada a realizar levantamento perante

a população, dos equipamentos urbanos a serem instalados na referida área do

Exército; e sejam encaminhadas as notas taquigráficas da 4ª Reunião Extraordinária

da Comissão ao Ministro da Defesa e ao Comandante do 14º Grupo de Artilharia de

Campanha; Carlin Moura em que solicita sejam realizadas visitas às obras do edifício

em que será instalado o Fórum da Comarca de Belo Oriente e às novas

dependências do Fórum da Comarca de Açucena; Padre João em que solicita seja

realizado debate público, com o objetivo de discutir o Plano de Desenvolvimento

Regional do Alto Paraopeba, e Wander Borges em que solicita seja realizada

audiência pública em Sabará, com a finalidade de debater o projeto de modernização

da linha férrea entre os Bairros Horto Florestal, em Belo Horizonte, e General

Carneiro, em Sabará, a ser desenvolvido pela Vale e pela Ferrovia Centro-Atlântica

S.A. 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, 5 de maio de 2010.

Almir Paraca, Presidente.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/4/2010

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Eros Biondini e João Leite, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, a Deputada Gláucia Brandão. 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
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anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de

interesse da Comissão e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do

Deputado André Quintão em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no

Município de Sabará, para discutir questões relativas à Mata do Inferno, tais como

sua denominação, demarcação, registro, preservação e destinação ao uso público.

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 maio de 2010.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Duarte Bechir.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

3/5/2010

Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Carlos Gomes (substituindo o Deputado Vanderlei Miranda, por indicação da

Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB) e Lafayette de Andrada (substituindo o

Deputado Fahim Sawan, por indicação da Liderança do BSD), membros da

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

Ângelo, declara aberta a reunião, 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, violações aos direitos humanos dos adeptos de

religiões de matriz africana. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir as Sras. Yalorixá Nylsia dos Santos, dirigente do Terreiro Ilé Axé

Alá Oju Meji Ofa Otum; e Noezi Ferreira de Oliveira, Presidente do Centro Ilê Ojô Ôlá

Kaô; e os Srs. Defensor Público Gustavo Gorgozinho Alves de Meira, Coordenador

de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais; Nilmário

Miranda, Presidente da Fundação Perseu Abramo; Babalorixá Sidney Ti Oxossi,
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dirigente do Terreiro Ilé Wopo Olojukan; Tatetu Arabomi, dirigente do Terreiro Bakise

Bantu Kasanje; Frei Adelmo Francisco Gomes da Silva, Diretor da ONG Educafro

Minas; Narafimhadeva Das, encarregado do Templo Iskcom Belo Horizonte - Hare

Krishna; Antônio Gabriel Marques Filho, Conselheiro da Comunidade Bahá`í nas

Américas; Ernani Pereira Abrahão, Conselheiro da Instituição Espírita Lar de Marcos,

que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais; logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. 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 em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública para ouvir o Sr. Carlos Calazans, ex-Delegado Regional do

Trabalho, que teria sido vítima de um grupo de pessoas suspeitas de praticar crimes

de extorsão e homicídios nesta Capital; e Durval Ângelo e Carlin Moura (6) em que

solicitam seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado pedido de providências

para averiguar o uso dos recursos do Fundeb em Ibirité em 2007, 2008, 2009 e 2010

para compras de veículos supostamente inadequados aos fins estipulados; sejam

encaminhados à Controladoria-Geral da União e ao Procurador-Geral de Justiça do

Estado cópias das notas taquigráficas da 2ª Reunião Conjunta realizada em

29/4/2010, e do documento do Sind-UTE (Subsede Ibirité) para conhecimento de

denúncias sobre o uso indevido dos recursos do Fundeb pela Prefeitura de Ibirité,

bem como pedido de providências para averiguar como estão sendo usados os

recursos do Fundeb em Ibirité, especialmente na compra de veículos supostamente

inadequados aos fins estipulados, e para tomar as medidas cabíveis caso fiquem

comprovadas violações a normas do Ministério da Educação sobre aquisição de

veículos escolares apropriados; sejam encaminhados ao Ministério Público do

Trabalho cópias das referidas notas taquigráficas, e do documento do Sind-UTE

(Subsede Ibirité), bem como pedido de providências para examinar denúncias sobre

cerceamento de atividade sindical por parte da Prefeitura de Ibirité e sobre violação
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ao art. 1º, § 1º, da Lei Federal nº 11.738, de 16/7/2008, que fixa piso salarial nacional

para profissionais no magistério público da educação básica; sejam encaminhados à

Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado e ao Conselho Nacional do

Ministério Público cópia dessas notas taquigráficas e pedido de providências para

averiguar a conduta e os procedimentos adotados pela Promotora de Justiça da

Comarca de Ibirité Patrícia de Oliveira Parisi, que supostamente tem engavetado

denúncias sobre uso irregular de recursos do Fundeb no Município; sejam

encaminhados ao Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público - Caopp - do

Ministério Público do Estado cópias dessas notas taquigráficas e do documento do

Sind-UTE (Subsede Ibirité), bem como pedido de providências para convidar o Sind-

UTE e a Subsede Ibirité, a fim de que apresentem as denúncias, para averiguar como

estão sendo usados os recursos do Fundeb em Ibirité, especialmente na compra de

veículos supostamente inadequados aos fins estipulados, e para tomar as medidas

cabíveis caso fiquem comprovados prejuízos ao patrimônio público e violações a

normas do Ministério da Educação. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

4/5/2010

Às 9h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo.

Havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência

informa que a reunião se destina a discutir, em audiência pública, o tema "A jurisdição

agrária no Estado de Minas Gerais e os direitos humanos: o pioneirismo do Estado, a

estrutura e o funcionamento atuais e a visão do Conselho Nacional de Justiça em

relação aos conflitos agrários". A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir as Sras. Luci Rodrigues Espeschit, Superintendente Regional do

Ministério do Desenvolvimento Agrário (substituta), e Lucimere da Silva Leão,
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Coordenadora Estadual e Nacional da Comissão Pastoral da Terra - CPT -; e os Srs.

Paulo Roberto Faccioni, Coordenador Estadual e Nacional da Comissão Pastoral da

Terra - CPT -; Cláudio Rodrigues Braga, Assessor da Presidência da Comissão

Nacional de Combate à Violência no Campo, representando o Sr. Gercino José da

Silva Filho, Ouvidor Agrário Nacional e Presidente dessa Comissão; Rolf Hackbart,

Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra -; Aldenir

Viana Pereira, Diretor de Cidadania da Secretaria Extraordinária para Assuntos de

Reforma Agrária, representando o Sr. Manoel da Silva Costa Júnior, titular dessa

Pasta e Diretor-Geral em exercício do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -

Iter-MG -; Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Coordenador do Centro de Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, de Apoio

Comunitário e de Conflitos Agrários; Luís Carlos Martins Costa, Promotor de Justiça;

Ailson Silveira Machado, Coordenador de Mediação de Conflitos Agrários da

Secretaria Especial dos Direitos Humanos, da Presidência da República; Gustavo

Corgozinho, Defensor Público e Coordenador de Direitos Humanos; Alexandre de

Lima Chumbinho, representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra -

MST -, e Lucas Antunes Barros, membro da Comissão de Direitos Humanos da

Seção de Minas Gerais da OAB, 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, 5 de maio de 2010.

Durval Ângelo, Presidente - Gláucia Brandão - Maria Tereza Lara.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/5/2010

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite e Tenente Lúcio, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a
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reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 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 dos Srs. Paulo Alkmim, Ouvidor de Polícia, encaminhando, para conhecimento

e adoção de medidas legais cabíveis, cópia das denúncias de nºs 21.077, 26.063 e

26.099, em que são narrados fatos que indicam possível envolvimento de policial

militar e de policiais civis lotados na Delegacia Especializada de Crimes Contra a

Mulher e na 16ª DRPC/Uberlândia, respectivamente; Mansueto Antônio Saraiva de

Souza, cidadão de Raul Soares, em que solicita seja elaborado um projeto de lei

visando à criação de uma guarda municipal para Municípios do Estado; e de

correspondência publicada no “Diário do Legislativo” no dia 30/4/2010: ofícios das

Sras. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, e Ana Lúcia Almeida Gazzola,

Secretária de Desenvolvimento Social, e dos Srs. Marco Antônio Monteiro de Castro,

Chefe da Polícia Civil, e Cel. PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da

PMMG. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de

Lei nº 3.642/2009 (relator: Deputado Tenente Lúcio, 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 138/2007 (relator: Deputado

Rômulo Veneroso), que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.871 e 5.880/2010.

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

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

são aprovados requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados João

Leite e Tenente Lúcio (2) em que solicitam seja realizada reunião de audiência

pública para conhecer o trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Justiça Militar de

Minas Gerais e que seja encaminhado à Delegada Maria Antônia Rocha, do 1º
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Distrito Policial da Seccional Sul, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o

andamento do inquérito policial contendo denúncias de suposta extorsão, sequestro,

tortura e cárcere privado cometidos por Frederico Costa Flores de Carvalho contra

Carlos Alberto Menezes de Calazans; do Deputado Sargento Rodrigues em que

solicita seja encaminhada aos policiais civis que menciona, lotados na 5ª Delegacia

do Departamento de Investigação Antidrogas, manifestação de aplauso pela atuação

na operação que culminou com a prisão de uma quadrilha de traficantes de drogas

que, segundo relatos, eram integrantes da organização criminosa Primeiro Comando

da Capital - PCC. 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 maio de 2010.

Maria Tereza Lara, Presidente - Rômulo Veneroso - Tenente Lúcio.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/5/2010

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Elmiro Nascimento, Lafayette de Andrada, Neider Moreira e Padre João, membros da

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

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

Deputado 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, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 58/2010 (relator: Deputado Délio Malheiros) e do Projeto de Lei nº

4.255/2010 (relator: Deputado Lafayette de Andrada), este com as Emendas nºs 1 e 2

da Comissão de Constituição e Justiça. Neste momento, o Deputado Elmiro

Nascimento assume a direção dos trabalhos. 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 5.901, 5.902, 5.906 e 5.907/2010. 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, 5 de maio de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Neider Moreira - Lafayette de Andrada - Padre João.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

5/5/2010

Às 14h23min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Lafayette de Andrada e Neider Moreira, membros da supracitada

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

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

Padre João, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada

e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. 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 4.389/2010 (relator: Deputado Délio

Malheiros) com a Emenda nº 1. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

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

Rodrigues (3) em que solicita sejam realizadas audiências públicas para debater

sobre os Projetos de Lei Complementar nºs 60 e 61/2010, e seja encaminhado ofício

ao Comandante-Geral da Polícia Militar para informar e orientar os militares, através

da Intranet-PM, sobre a transferência do título eleitoral para o domicílio do militar. A

Presidência informa que deixa de receber, nos termos do inciso III do art. 173 do

Regimento Interno, requerimento de autoria do Deputado Padre João, protocolado

nesta Comissão, por guardar identidade com outro anteriormente protocolado e
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aprovado. 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 maio de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Ivair Nogueira - Padre João - Lafayette de Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.140/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa dar a

denominação de Escola Estadual Sebastião Peçanha de Oliveira a escola estadual

de ensino fundamental e médio, situada no Povoado de Chapadinha, no Município de

Capelinha.

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 4.140/2010 visa dar a denominação de Escola Estadual

Sebastião Peçanha de Oliveira a escola estadual de ensino fundamental e médio

situada no Povoado de Chapadinha, Município de Capelinha.

O projeto, encaminhado pelo Governador, tem o objetivo de prestar justa

homenagem à memória de Sebastião Peçanha de Oliveira, natural do Povoado de

Chapadinha, no Município de Capelinha. Filho de agricultores, foi incansável na

busca de melhores condições de vida para a população da região, tendo sido

responsável pela implantação da primeira escola municipal nesse Município.

Em decorrência disso, a comunidade escolar homologou, por unanimidade, a

indicação de seu nome para denominar a referida unidade de ensino.

Diante dessas considerações, acreditamos ser meritória a pretensão desta

proposição, que reconhece o trabalho desenvolvido pelo homenageado, motivo pelo
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qual propõe o seu nome para denominar o educandário de Chapadinha.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.140/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2010.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.277/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Renascer, com sede no Município de

Engenheiro Caldas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.277/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Renascer, com sede no Município de Engenheiro Caldas.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição (ver alteração de 14/11/2009), o

art. 28 determina que as atividades dos Diretores, Conselheiros e associados não

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

bonificação ou vantagem; e o art. 32 dispõe que, no caso de dissolução, os bens
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remanescentes serão destinados a instituição congênere, com personalidade jurídica,

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

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.277/2010.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Célio Moreira - Delvito Alves - Padre

João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.155/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a

obrigatoriedade da realização do “teste da orelhinha” nos hospitais e maternidades

das redes pública e privada do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O projeto de lei em análise torna obrigatória a realização do “teste da orelhinha”,

exame de emissões otoacústicas evocadas, nos recém-nascidos em maternidades ou

serviços hospitalares das redes públicas e privada do Estado ou conveniadas com o

Sistema Único de Saúde – SUS –, para o diagnóstico de doenças auditivas.

O “teste da orelhinha” é um exame de extrema importância para o diagnóstico de

doenças auditivas. Segundo dados colhidos no “site” do Instituto Nacional de

Otorrinolaringologia, trata-se de um teste simples, capaz de detectar se o recém-

nascido tem alguma deficiência auditiva, evitando problemas na fala e no aprendizado

da criança. O exame, popularmente conhecido como “teste da orelhinha”, cujo nome

científico é Emissão Otoacústica Evocada - EOA -, consiste na colocação de uma
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sonda na orelha da criança, a qual emite sons de fraca intensidade e recolhe, no

computador, as respostas que a orelha interna do bebê produz. É indolor, não é

preciso dar picadas nem retirar sangue do bebê, não tem contraindicações e dura

cerca de 10 minutos. O resultado sai na hora. Havendo alguma suspeita, a criança

deve ser encaminhada para avaliação otológica e audiológica completas. O teste é

imprescindível para todos os bebês. Estudos indicam que o recém-nascido que tenha

diagnóstico e intervenção fonoaudiológica até os três meses de idade poderá

desenvolver linguagem muito próxima à de uma criança que não apresente nenhuma

alteração auditiva. No entanto, a maioria dos diagnósticos de perda auditiva só ocorre

por volta dos três anos de idade, quando já há algum prejuízo no desenvolvimento

emocional, cognitivo, social e de linguagem (disponível em: www.

otorrinolaringologia.com.br).

Em muitos outros Estados e Municípios da Federação, esse teste já é objeto de lei.

Em Minas Gerais, não é diferente: já existem duas leis versando sobre a matéria;

todavia, elas alcançam somente a rede pública, e não a rede particular. Cumpre,

assim, destacar que o projeto de lei em análise inova em três questões: determina a

realização do “teste da orelhinha” nos hospitais da rede privada; determina,

expressamente, que seja o exame realizado, obrigatoriamente, até a alta hospitalar;

estabelece que seja aplicada multa aos hospitais das redes públicas e privada que

não cumprirem as suas determinações.

Preliminarmente, vale destacar que a Constituição da República, em seu art. 196,

determina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua

promoção, proteção e recuperação”.

Quanto à competência do Estado para legislar sobre a matéria, dispõe o art. 24 da

Carta Federal, em seus incisos XII e XV, que a proteção e a defesa da saúde e a

proteção à infância, respectivamente, são matérias de competência concorrente da

União e do Estado, cabendo ao primeiro a elaboração de norma geral e ao segundo a

suplementação da legislação federal para atender às suas peculiaridades. Além

disso, o art. 187 da Constituição Estadual estabelece que as ações e os serviços de
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saúde são de relevância pública e que cabe ao poder público sua regulamentação,

fiscalização e controle, na forma da lei. Por esse prisma, não vislumbramos óbice de

natureza jurídica à aprovação do projeto; todavia, é importante destacar que a

proposição precisa ser aprimorada, tanto por razões jurídico-constitucionais quanto

para sua adequação à técnica legislativa, pelas razões que passaremos a expor.

Os hospitais da rede pública já estão obrigados a realizar gratuitamente o teste de

emissões evocadas otoacústicas desde a edição da Lei nº 14.312, de 19/6/2002. Tal

lei denomina o exame “teste do ouvidinho”, e não “teste da orelhinha”, como o projeto

de lei em comento, e estabelece o prazo máximo de 30 dias para que o teste seja

realizado pelos hospitais. Ademais, prevê a lei que o teste somente será realizado

nas crianças nascidas nos hospitais públicos, embora a saúde seja um direito

universal, nos termos constitucionais já mencionados neste parecer.

Em 20/7/2006, foi editada a Lei nº 16.280, que instituiu a Política Estadual de

Atenção à Saúde Auditiva. O art. 5º desta lei determina que o recém-nascido seja

submetido “a triagem auditiva neonatal universal” na maternidade, antes da alta

hospitalar, ou em unidade da rede estadual de saúde auditiva. Criou-se, assim, nos

termos do art. 5º, um direito para o recém-nascido, mas não se explicitou se se trata

de maternidade pública ou privada. Na falta de tal distinção, e como se trata de uma

lei que traça diretrizes para uma política pública, o entendimento é o de que se refere

a um direito de qualquer recém-nascido, independentemente da rede hospitalar onde

tenha ocorrido o nascimento. Tal norma, no sentido de traçar diretrizes, e não

imposições concretas, estabeleceu que a triagem auditiva neonatal deve ser realizada

antes da alta hospitalar ou em unidade da rede estadual de saúde auditiva.

Como se vê, a legislação vigente já cuida de impor a realização do teste para a

rede estadual de saúde pública. Acolher a pretensão do autor para a rede privada,

nesse complexo normativo vigente, requer um cuidado redobrado para não confrontar

a norma a ser introduzida com a política pública já existente.

Assim, quanto à obrigatoriedade da realização do exame pelos hospitais da rede

privada não conveniada ao SUS, entendemos que tal medida pode ser implementada

como diretriz, da mesma forma estabelecida para a rede pública. Incluir a rede

privada na referida política estadual configura medida que se insere em uma política
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pública de saúde para prevenção de doenças auditivas. Nesse sentido, a Lei Federal

nº 8.080, de 1990, que dispõe sobre as condições para a proteção e a recuperação

da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá

outras providências, estabelece, no seu art. 2º, que a saúde é um direito fundamental

do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno

exercício. Determina, ainda, que o dever do Estado não exclui o das pessoas, da

família, das empresas e da sociedade. Ademais, dispõe o art. 4º da referida lei que a

iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde - SUS -, em caráter

complementar; todavia, reforçamos que a lógica deve ser a mesma adotada para a

rede pública. A norma jurídica deve adequar-se à realidade social, e, nesse sentido,

parece razoável que a família do recém-nascido, por diversos motivos, tenha o direito

à realização do exame em outras unidades de saúde, seja da rede pública, seja da

rede privada, e não somente na maternidade em que a criança nasceu. Vários são os

motivos que podem ensejar tal direito, como a orientação médica, em face das

condições de saúde do recém-nascido, de que o exame seja realizado em um

momento posterior. A própria preferência dos pais pela realização do teste em outra

instituição, seja pública, seja privada, é direito deles, já que, na rede privada, o exame

é pago. A interpretação jurídica e a razoabilidade indicam que tal é o sentido da

norma do art. 5º da lei estadual de política pública, ao estabelecer que, não realizado

o exame na maternidade, a criança pode ser encaminhada a uma unidade de saúde

auditiva. Na falta de recursos financeiros, o Estado pode, aliás, criar uma unidade

especializada para a realização do exame, o que se mostra razoável e, até mesmo,

econômico.

É importante ressaltar que o projeto não tem a pretensão de obrigar que o referido

exame seja realizado de forma gratuita pela rede privada. Busca-se, unicamente, a

prevenção da saúde das crianças nascidas em qualquer tipo de unidade de saúde.

Nesse contexto, a imposição de multa para os hospitais ou as unidades de saúde

da rede pública ou privada mostra-se inadequada, uma vez que a norma possibilita

que o teste seja feito após a alta médica, em unidade de saúde.

Entendemos que o texto do projeto deve ser aprimorado, motivo pelo qual

apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido ao final deste parecer. O substitutivo
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propõe o acréscimo do art. 1º-A à Lei nº 14.312, de 2002, que trata especificamente

da realização do exame de emissões evocadas otoacústicas. O artigo a ser

acrescentado estabelece que os hospitais da rede privada oferecerão às famílias das

crianças nascidas em suas dependências a realização do exame, antes da alta

hospitalar, ou indicarão unidade de saúde que possa realizá-lo. Prevê ainda que a

família da criança seja orientada sobre a importância da realização do “teste da

orelhinha”.

Importa, por fim, destacar que a norma não pode ser tratada de forma isolada,

como prevê o projeto, uma vez que já há legislação estadual sobre a matéria. O

Substitutivo nº 1 busca, assim, a consolidação da legislação mineira.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.155/2010 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1

Altera a Lei n° 14.312, de 19 de junho de 2002, que  dispõe sobre a realização, nos

hospitais da rede pública estadual, do exame de emissões evocadas otoacústicas e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica acrescentado à Lei n° 14.312, de 19 de junho de 2002, o seguinte art.

1°-A:

“Art. 1°-A - Os hospitais da rede privada do Estado  oferecerão às famílias das

crianças nascidas em suas dependências a realização do exame a que se refere o

art. 1°, antes da alta hospitalar, ou indicarão uni dade de saúde que possa realizá-lo.

Parágrafo único - A família da criança será orientada sobre a importância da

realização do exame a que se refere o “caput” deste artigo.”.

Art. 2° - A ementa da Lei n° 14.312, de 2002, passa  a ser: “Dispõe sobre a

realização, nos hospitais públicos e privados do Estado, do exame de emissões

evocadas otoacústicas e dá outras providências.”.

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

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.335/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Dinis Pinheiro, “dispõe sobre a

obrigatoriedade de adequação de guichês a fim de viabilizar o atendimento de

pessoas portadoras de necessidades especiais que dependam de cadeira de rodas

para sua locomoção”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 12/3/2010, foi a proposta distribuída a esta

Comissão, para receber parecer quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e

legais, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pretende criar mecanismos que possam proporcionar mais

facilidade e comodidade aos portadores de necessidades especiais, quando

pessoalmente atendidos em estabelecimentos públicos e privados do Estado, tais

como agências bancárias, repartições, terminais rodoviários, aeroportos, entre outros.

Para tanto, obriga os mencionados agentes do mercado a utilizar balcões

devidamente adaptados, de modo a proporcionar a essas pessoas melhores

condições de atendimento, em termos de conforto, segurança e acessibilidade.

Conforme enfatizado pelo autor na justificação do projeto, a Constituição da

República assegura a todos o direito de igualdade, bem como a proteção e integração

social das pessoas portadoras de necessidades especiais.

A matéria encontra-se na órbita da competência concorrente da União, dos Estados

e do Distrito Federal, o que pode ser constatado pelo disposto no art. 24, inciso XIV,

da Constituição da República.

Não é demais lembrar que a Lei Federal nº 7.853, de 24/10/89, que dispõe sobre o

apoio às pessoas portadoras de deficiência, prevê a obrigação do poder público de

assegurar a essas pessoas as condições mínimas para que possam exercer os seus

direitos básicos, inclusive aqueles que proporcionem o seu bem-estar pessoal,

conforme ocorre no caso em análise.
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Vê-se, pelo disposto no art. 2º, inciso V, alínea “a”, da referida lei, quando versa

sobre as medidas a serem implementadas para a consecução dos objetivos

almejados na área das edificações, um direcionamento certo quanto à necessidade

da execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e das vias

públicas, exatamente conforme proposto no projeto em análise.

A Lei nº 10.098, de 19/12/2000, por sua vez, estabeleceu normas gerais e critérios

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou

com mobilidade reduzida, tratando, inclusive, de questões relativas ao chamado

mobiliário urbano. A norma deixou de estabelecer, entretanto, matéria relativa à

adequação dos guichês de atendimento dos órgãos e entidades mencionados no art.

1º do projeto.

A Assembleia Legislativa, a propósito, tem aprovado inúmeras propostas com o

objetivo de proporcionar mais integração social aos deficientes, dentro da prerrogativa

que lhes é assegurada pela Carta Federal e pela Constituição do Estado.

Não é demais lembrar a existência da Lei nº 5.187, editada em 14/1/2008, no

Estado do Rio de Janeiro, a qual versa sobre a matéria, e da Resolução nº 2.878, de

2001, do Banco Central do Brasil, que, no exercício do seu poder regulamentar,

obriga as instituições financeiras a adotar medidas que objetivem assegurar a

facilidade de acesso para pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade

reduzida aos guichês de caixa e aos terminais de autoatendimento, bem como a

facilidade de circulação para essas pessoas nas dependências desses

estabelecimentos.

Nada mais oportuno, portanto, que tal prerrogativa se estenda aos demais

estabelecimentos previstos pela proposição, o que, sem dúvida, será considerado

uma ação afirmativa do Estado, em proveito dos cidadãos que dependem de

condições mais específicas para o pleno exercício dos direitos e das garantias

fundamentais asseguradas a todos os brasileiros.

Constata-se, também, não haver nenhum impeditivo a que se instaure, no caso, o

processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Entendemos, finalmente, que há necessidade de suprimir o parágrafo único do art.

1º do projeto, que estabelece a altura do balcão de atendimento para portadores de
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necessidades especiais, por tratar-se de norma de natureza eminentemente técnica.

Acreditamos que a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - mostra-se

melhor qualificada para a adoção dos normativos relativos à adequação das

construções e mobiliários que melhor atendam às necessidades das pessoas

deficientes. Estaremos, desse modo, evitando riscos de estabelecer padrões

inadequados e editar normas incompatíveis entre si, que em nada contribuem para a

efetiva proteção dos interesses das pessoas contempladas pelos comandos

constantes da proposta.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.335/2010, com a Emenda nº 1, a seguir.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o parágrafo único do art. 1º do projeto.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Célio Moreira - Padre João.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.501 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.501/2009, de autoria do Presi dente do Tribunal de Justiça do

Estado, que altera o quadro de cargos da Secretaria do Tribunal de Justiça, 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° 3.501/2009

Cria cargos no Quadro de Cargos de Provimento em Comissão da Secretaria do

Tribunal de Justiça e altera a Lei n° 16.645, de 5 de janeiro de 2007.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam criados no Quadro de Cargos de Prov imento em Comissão da

Secretaria do Tribunal de Justiça, a que se refere o Anexo II da Lei n° 16.645, de 5 de
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janeiro de 2007:

I - trinta cargos de Assessor Judiciário, PJ-77, de recrutamento amplo, código de

grupo TJ-DAS-03, código dos cargos AS-A361 a AS-A390;

II - dois cargos de Gerente de Cartório, PJ-77, de recrutamento limitado, código de

grupo TJ-DAS-05, código dos cargos GC-L29 e GC-L30;

III - dois cargos de Escrevente, PJ-69, de recrutamento limitado, código de grupo

TJ-CAI-01, código dos cargos EV-L30 e EV-L31;

IV - vinte cargos de Assistente Judiciário, PJ-29, de recrutamento amplo, código de

grupo TJ-CAI-08, código dos cargos JU-A241 a JU-A260.

Parágrafo único - Em decorrência do disposto no “caput” deste artigo, os itens II.1 e

II.2 do Anexo II da Lei n° 16.645, de 2007, passam a vigorar com as alterações

constantes no Anexo desta lei.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

ANEXO

(a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Le i n° , de de de 2010)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 2° da Lei n° 16.645, de 5 d e 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)

* - A tabela contendo o Quadro de Cargos de Provimento em Comissão da

Secretaria do Tribunal de Justiça, Grupo de Direção e Assessoramento Superior (TJ-

DAS), foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8.5.2010.

II.2 - Grupo de Chefia e Assessoramento Intermediário (TJ-CAI)

* - A tabela contendo o Quadro de Cargos de Provimento em Comissão da

Secretaria do Tribunal de Justiça, Grupo de Chefia e Assessoramento Intermediário

(TJ-CAI), foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8.5.2010.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
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- O Sr. Presidente despachou, em 6/5/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Sávio Souza Cruz notificando o falecimento da Sra. Zelita dos Reis

Lima, ocorrido em 6/5/2010, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o Sr. Francisco Kupidlowski, Desembargador do Tribunal de

Justiça, por sua eleição para integrar a Corte Superior desse Tribunal (Requerimento

nº 5.851/2010, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Antônio Armando dos Anjos, Desembargador do

Tribunal de Justiça, por sua eleição para integrar a Corte Superior desse Tribunal

(Requerimento nº 5.852/2010, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Fernando Botelho, Desembargador do Tribunal de

Justiça, por sua posse como membro honorário do Instituto dos Advogados

Brasileiros (Requerimento nº 5.853/2010, do Deputado Wander Borges);

de apoio (a ser encaminhada ao Presidente da República, ao Secretário Especial

dos Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça, ao STF, à Comissão Nacional de

Direitos Humanos da OAB, ao Conselho Federal da OAB e ao Sr. Fábio Konder

Comparato, juntamente com carta assinada por integrantes do Fórum Permanente de

Defesa do PNDH3) ao III Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH3 -

(Requerimento nº 5.916/2010, da Comissão de Direitos Humanos).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2010

ATAS

ATA DA 6ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 6/5/2010

Presidência do Deputado José Henrique

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

da Mesa - Registro de presença - Execução dos Hinos de Israel e Nacional - Palavras

do Deputado João Leite - Exibição de vídeo - Entrega de placa - Palavras do Sr. Silvio

Musman - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

José Henrique - João Leite - Walter Tosta.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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 Walter Tosta, 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 Dia da Independência do Estado

de Israel.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Silvio Musman,

Presidente da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais - Fisemg -; Jaime

Aronis, Diretor Executivo da Fisemg; e Deputado João Leite, autor do requerimento

que deu origem a esta solenidade.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Jacques Ernest Levy, Vice-



____________________________________________________________________________
416

Presidente do Instituto Histórico Israelita Mineiro; Marx Golgher, Diretor da Fisemg;

Marcos Brafman, Diretor de Relações Públicas da Fisemg; Isaac Zagoury, Presidente

da Associação Israelita do Brasil; Márcio Kac, Vice-Presidente da Fisemg; Rafael

Ohana, Presidente da Habonim Dror; André de Melo Bandeira, Cônsul de Portugal; e

das Exmas. Sras. Ana Zarnowski, Presidente da Na’amat Pioneiras Belo Horizonte; e

Nícia Back Stternick, Diretora da Wizo.

Execução dos Hinos de Israel e Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino de Israel e, a seguir, o Hino

Nacional, que serão interpretados pela cantora Paola Giannini.

- Procede-se à execução dos hinos.

Palavras do Deputado João Leite

Exmos. Srs. Deputado José Henrique, Vice-Presidente da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais, representando o Presidente Alberto Pinto Coelho; Silvio

Musman, Presidente da Fisemg; Jaime Aronis, Diretor Executivo da Fisemg; saúdo a

todos nesta noite em que nos reunimos novamente para comemorar os 62 anos da

independência de Israel. Saúdo meu amigo Osvaldo, Presidente do Clube da

Maturidade, que veio com vários integrantes do Clube acompanhar esta solenidade;

amigo, sempre Presidente, José Vaintraub; minha esposa, Eliana; senhoras e

senhores: “Não estamos aqui por acaso; estamos aqui porque esta é a nossa terra” -

com estas palavras do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu, desejo cumprimentar a

todos que amam o Estado de Israel. Quando, em 1948, David ben-Gurion declarou a

independência, Tel Aviv era a única cidade de Israel com mais de 100 mil habitantes.

Hoje são 14 cidades. A população do país é de 7.587.000 habitantes, dos quais

1.500.000 são árabes, 70% nascidos em Israel, contra 35% em 1948. Ainda que haja

líderes mundiais recalcitrantes, a realidade do Estado de Israel é irreversível. As

contribuições de Israel para a humanidade são incalculáveis. Em todas as áreas do

conhecimento, ela é expressiva. Por isso tenho a enorme satisfação de, pelo sexto

ano consecutivo, ser o autor ou o primeiro signatário do requerimento para que esta

Casa homenageie essa pátria tão querida. É importante explicar que, para haver uma

reunião como esta, são necessárias mais de 26 assinaturas. O Deputado José

Henrique também é um dos signatários para que, durante esses seis anos,
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acontecesse essa reunião homenageando o Estado de Israel.

Na rica história do povo de Israel, o momento mais dramático foi a perseguição

nazista, que culminou no Holocausto, experiência única na história da humanidade e

que não podemos, de forma alguma, esquecer ou aceitar que neguem sua existência.

Mas daquela abominação nasceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Diante da morte de tantas crianças judias, de tantos judeus, o mundo, envergonhado,

reúne-se para escrever uma carta para não repetir nunca mais, na história mundial, o

que vimos acontecer com os judeus. Essa Declaração foi o primeiro documento

global sobre a igualdade e a dignidade de todos, reconhecido e adotado como carta

de princípios por 160 países, signatários da Declaração Universal dos Direitos

Humanos.

Essa conquista forjada com o sangue de 6 milhões de judeus nos campos de

concentração, no Brasil, está ameaçada pelo Plano Nacional de Direitos Humanos. É

interessante como um plano de direitos humanos pode negar a Declaração Universal

dos Direitos Humanos. Mas é isso que estamos acompanhando. Esse plano prevê a

criação de 27 leis e toca em diversas questões muito importantes para todos nós.

Gostaria de destacar as que considero serem as mais graves, pois violam

frontalmente a Declaração Universal de Direitos Humanos. A Declaração Universal,

em seu art. 2º, prevê que toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e

liberdades, sem qualquer distinção de religião. Os países se uniram e perceberam

justamente isso. Os judeus foram perseguidos também pela sua crença. Então os

países se reuniram e disseram que o homem e a mulher são livres para crer, para ter

a sua religião, para a humanidade não ter de passar outra situação como a que vimos

no Holocausto. O plano nacional discutido neste momento prevê a proibição da

ostentação de símbolos religiosos em locais públicos. Então imagino que os

funcionários de plantão do governo federal devem constituir uma comissão para

retirar as Bíblias que existem nas repartições públicas. Imagino também que devem ir

às cidades históricas, como Paraty, Tiradentes e Ouro Preto, e devem destruir as

igrejas, porque elas são também símbolos históricos. Deverão ir a Recife, onde está a

primeira sinagoga da América latina. É algo impensável o que estão produzindo no

Brasil neste momento. O Reinaldo Azevedo, articulista da revista “Veja” e do “Blog”,
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escreveu recentemente que eles pretendem, quem sabe, destruir o Cristo Redentor

no Rio de Janeiro, derrubá-lo. É isso o que esse pessoal pode estar pensando.

O art. 3º da Declaração prevê a garantia de que toda pessoa tem direito à vida. O

plano nacional quer a descriminalização do aborto. Já vimos isso na história do

próprio povo judeu, quando o faraó mandou matar toda criança nascida dos judeus.

Eles dizem que isso é progressista: não ter símbolo religioso e o aborto. Para mim,

isso é ser atrasado, porque matar crianças é algo que já aconteceu no mundo.

Lembro-me de que, numa conferência de direitos humanos na Assembleia Legislativa

há alguns anos, havia um rapaz negro sentado perto de onde Adriana e Eliana estão

sentadas. Alguém usou o microfone para defender o aborto e disse: “É um absurdo o

que vemos. Há mulheres que têm 12 filhos. Como conseguem criar esses 12 filhos?”.

Quando ele terminou de falar, o jovem negro se levantou e usou o mesmo microfone

e disse: “Queria protestar, porque essa mulher acabou de me matar. Sou o 12º filho

da minha mãe. Quero agradecer a Deus por minha mãe ter permitido que eu

nascesse. Essa mulher nasceu e quer decidir quem vai nascer”. Isso é impossível de

aceitamos em nosso país. No art. 16 da Declaração Universal de Direitos Humanos,

vemos consagrado o direito de todos os homens e mulheres de maior idade, sem

qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, de contrair matrimônio e fundar

uma família.

A proposta do plano é permitir o casamento civil de pessoas do mesmo sexo e a

adoção de crianças por esses casais. Ela é inconstitucional. A Constituição brasileira

estabelece que família é homem e mulher. Somos signatários da Declaração

Universal dos Direitos Humanos, que determina que família é homem e mulher. O

Programa Nacional de Direitos Humanos quer, por legislação, mudar a Constituição,

que só se muda por proposta de emenda. A Declaração Universal dos Direitos

Humanos não tem como fazê-lo.

De acordo com o art. 19, toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e

expressão. Esse direito inclui a liberdade sem interferência; inclui procurar, receber e

transmitir informações e ideias, por quaisquer meios, independentemente de

fronteiras. A proposta do Programa Nacional de Direitos Humanos é fazer o

acompanhamento editorial dos veículos de comunicação, criando um marco legal



____________________________________________________________________________
419

para os serviços de radiodifusão - rádio e televisão - concedidos, permitidos ou

autorizados, com condição para outorga e renovação, prevendo penalidades

administrativas, como advertência, multa, suspensão da programação e cassação, de

acordo com a gravidade das violações praticadas. Então, vai criar uma censura.

Nosso Marx Golgher, que foi cumprimentado por todos, escreveu um artigo belíssimo

sobre a FEB no jornal “Estado de Minas”. Ele seria julgado para avaliar se poderia

escrever novamente.

Como o Programa de Direitos Humanos pode ser maior que a Declaração, maior do

que a Constituição? Em seu art. 5º, a Constituição afirma que a expressão é livre.

Eles querem cassar isso.

Vivemos momentos de grande preocupação em face dos retrocessos que se

avizinham. A política midiática adotada pelo governo federal, de repetir uma mentira

até que ela se torne crível, tem-nos alienado, diminuído nosso senso crítico, a ponto

de não distinguirmos o certo do errado, o bom do ruim e aceitarmos passivamente a

atabalhoada política internacional, que prioriza o metrô de Caracas ao metrô de Belo

Horizonte; que beneficia as necessidades energéticas do companheiro Evo Morales,

mas deixa o Brasil às escuras; atende às demandas do FMI, mas se recusa a atender

os aposentados brasileiros. E o que dizer da postura de defender o direito do Irã de

desenvolver a energia nuclear e de criticar Israel por defender seu povo e sua terra;

homenagear os líderes da Revolução Cubana, mas deixar de depositar flores no

túmulo de Theodor Herzl.

Comemoramos 62 anos de criação do Estado de Israel. A cada ano de existência,

celebramos uma grande vitória, porque os inimigos são muitos, aparelham-se a cada

dia, exigindo de nós uma vigilância mais acurada. Estão ao nosso redor, rugindo, mas

Israel é a Terra Santa, a terra dos milagres, e mal nenhum há de prevalecer contra

esse país abençoado.

Termino lembrando Herzl: “Se quiseres, não será um sonho”. E nós quisemos. Nós

quisemos aquilo que tantas gerações de judeus desejaram; judeus que sonharam e

oraram, que derramaram um mar de lágrimas na esperança de que chegássemos a

esse lugar.

Eu sei que somos capazes de fazer muito mais milagres. “Shalom”.
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Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado José Henrique, representando o Presidente

da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao Sr.

Sílvio Musman, Presidente da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais, de

placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue traz os seguintes dizeres: “O

Dia da Independência do Estado de Israel celebra a restauração da autonomia

judaica e comemora a volta à Terra Prometida. É um marco na história de um povo

que tem sido sempre capaz de lutar por seus direitos e valores, defendendo a

soberania nacional. Nas comemorações dos 62 anos do Estado de Israel, uma das

maiores potências em desenvolvimento no mundo contemporâneo, a Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais congratula-se com seus líderes e com toda a

comunidade israelita”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado João Leite, autor do requerimento que deu

origem a esta homenagem, para que possamos proceder à entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Silvio Musman

Exmo. Sr. 2º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Deputado

José Henrique, representando o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta

Casa; Exmo. Sr. Deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a esta

solenidade; Exmo. Sr. Jaime Aronis, Diretor Executivo da Federação Israelita de

Minas Gerais; senhoras e senhores, boa-noite a todos. A história do moderno Estado

de Israel nunca pode ser contada sem que se faça menção à participação brasileira.

Quando, em 1947, a Organização das Nações Unidas votou, em assembleia geral

presidida pelo Diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, pela criação de dois Estados

palestinos, um árabe e um judeu, o mundo resgatava o senso de justiça, perdido

poucos anos antes, durante o nefasto período da Segunda Guerra Mundial,

devolvendo ao povo judeu seu direito de autodeterminação, sem, contudo, tirá-lo do

povo palestino árabe, que infelizmente optou pela luta armada em vez de proclamar
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sua independência, como fez Israel. Nascia neste momento um dos mais duradouros

conflitos da modernidade entre árabes palestinos e israelenses. Por outro lado,

nascia também um dos mais dinâmicos e ativos países da modernidade, que, em sua

curta história de apenas 62 anos, desenvolveu-se, investindo primordialmente no ser

humano, tornando-se uma das nações mais desenvolvidas do mundo, oferecendo à

humanidade inúmeros benefícios traduzidos em inventos nas esferas científicas e

tecnológicas, muitos dos quais incorporados em nosso cotidiano sem que tenhamos

conhecimento disso. Porém, talvez o maior retorno e a contribuição dessa jovem

nação ao mundo seja o fato de ter-se tornado ícone e isolado representante dos

valores éticos universais naquela parte do globo terrestre, sendo certamente a única

democracia cercada por teocracias e regimes autoritários e ditatoriais, que

sabidamente massacram e desrespeitam os direitos humanos de forma

absolutamente repudiável para as nações não só do mundo ocidental, que cultiva os

valores democráticos e o livre pensar.

O vínculo entre Brasil e o povo judeu é conhecido desde a época de seu

descobrimento, quando levas de judeus e cristãos novos aqui aportaram, fugindo das

perseguições religiosas do Velho Mundo. Também por ocasião da Segunda Guerra

Mundial milhares de judeus encontraram, em terras brasileiras, porto seguro para

salvar suas vidas e a de seus familiares, iniciando aqui sua reconstrução, muitas

vezes a partir do zero, prosperando e somando-se aos outros milhares de imigrantes

de outras etnias, na construção e no desenvolvimento da nação brasileira. Nesse

ponto, cumpre-nos abrir largo parêntese para incluir nessa história a inesquecível

participação dos pracinhas brasileiros da FEB na luta contra o nazifascismo. Durante

vários anos, os quase 11.000km que nos separam de Israel funcionaram como

barreira quase intransponível à aproximação entre os dois países, fato que a

evolução tecnológica nos campos da comunicação e dos transportes derrubou,

permitindo que, nos últimos anos, o intercâmbio científico, tecnológico, econômico e

político ganhasse magnitude inédita na história. O movimento comercial entre Israel e

Brasil ronda US$1.000.000.000,00 desde 2008. Firmou-se um acordo entre Israel e o

Mercosul, mediado pelo Brasil, e Israel foi o primeiro país de fora do bloco a firmar

esse tipo de acordo. Diversas comitivas de empresários, Ministros de Estado,
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Deputados e Senadores têm feito viagens e missões tanto em Israel quanto no Brasil.

Recentemente, tivemos a vinda ao Brasil do Presidente israelense Shimon Peres e a

ida a Israel de nosso Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Trazendo os

acontecimentos para mais perto de nós, ou seja, para Minas Gerais, tivemos, em

2007, a ida de nosso então Governador Aécio Neves a Israel, sendo essa a primeira

visita oficial de um Governador de Minas Gerais àquele país, acompanhado de

expressiva delegação de Secretários de Estado. E, em 2009, uma segunda missão

governamental de Minas a Israel, dessa vez encabeçada pelo nosso atual

Governador Antonio Augusto Anastasia, também acompanhado de Secretários de

Estado e pelo nosso querido amigo anfitrião do dia de hoje, Deputado João Leite.

Os frutos dessas missões começam a se materializar. Recentemente, tivemos, em

Belo Horizonte, a presença do Sr. Shmuel Yerushalmi, Presidente da Câmara de

Comércio Israel-Brasil, que, a convite do governo de Minas Gerais, ministrou

palestras e consultorias para auxiliar, com sua larga experiência, o desenvolvimento

das incubadoras de empresas em nosso Estado. Como extensão de sua vinda e com

todo o seu apoio e incentivo, estamos trabalhando para a criação da Câmara de

Comércio Minas-Israel. Também a visita ao Instituto Weitzman tem servido de

exemplo e aprendizado para o aperfeiçoamento do modelo de atuação do setor de

ciência e tecnologia. O elo entre nós, judeus brasileiros, e o Estado de Israel é

indestrutível e inseparável. Celebrar mais um aniversário da independência do Estado

de Israel, aqui na Casa do povo mineiro, é motivo de orgulho e muita honra.

Reconhecer a importância da participação brasileira no processo de criação do

Estado de Israel, assistir, participar e protagonizar a aproximação entre os dois povos

e as duas nações, um privilégio. Parabéns, Israel, pelos seus 62 anos de vida. Ao

contrário de outros episódios na história remota, desta vez não temos dúvida de que

você veio para ficar. Boa noite.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a cantora Paola Giannini e o músico

Cláudio Giovanni, que apresentarão as músicas israelenses “Haleluya” e “Al Col

Eleh”.

A Sra. Paola Giannini - Novamente, boa noite a todos. “Haleluya” é uma belíssima
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canção apresentada em 1979 pela cantora Gali Atari e pelo conjunto Milk and Honey,

no Eurovision. Essa belíssima canção é a balada que provavelmente foi, é e será a

de maior pendor religioso a vencer o festival, porque ela alcançou o 1º lugar no

certame. “Haleluya” trata de tema muito importante: o louvor de todas as coisas,

aquelas que são, aquelas que ainda não são e as que não serão. Com vocês,

“Haleluya”.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Boa noite a todos. Quero cumprimentar o Deputado João Leite, autor do

requerimento que deu origem a esta solenidade, parlamentar de grande atuação

nesta Casa, destacando-se na defesa dos direitos humanos, no setor da segurança

pública, no esporte e na educação, para não citar outras áreas. Cumprimento o Sr.

Silvio Musman, Presidente da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais, e o Sr.

Jaime Aronis, Diretor Executivo da Federação Israelita de Minas Gerais.

A primeira coisa que vem à mente, quando se menciona o Estado de Israel, é a

imagem de um país em constante conflito com nações vizinhas, de tentativas

frustradas de pacificação, de um povo persistente e unido em torno de seus desafios,

valores e convicções. Essa impressão corresponde aos noticiários com os quais nos

acostumamos ao longo do tempo e às lembranças provenientes dos relatos

históricos. Passagens bíblicas revelam a saga de uma tribo nômade que, guiada por

uma fé inabalável, enfrentou toda a sorte de privações em busca de uma pátria onde

reinassem paz e harmonia.

Os sofrimentos e as lutas pelo sonho da terra prometida nunca cessaram, da dura

escravidão no Egito, do grande êxodo pelo deserto rumo à Palestina, dos anos de

cativeiro na Babilônia, dos exílios, das perseguições políticas e religiosas, do jugo

romano à inevitável diáspora.

Espalhados pelo mundo, os judeus passaram a difundir sua cultura, sua capacidade

de trabalho e sua inteligência, principalmente entre os países da Europa, destacando-

se nos campos literário, científico e filosófico, na navegação, no exercício da medicina

e da política, assim como na criação de instituições de ensino, que se tornaram

referência pelo pioneirismo e qualidade.
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Mas não cessaram as adversidades, decorrentes de guerras políticas e religiosas e

do surgimento de ondas regionais de antissemitismo. Sucederam-se, assim,

perseguições e morticínios, notadamente nos períodos da Inquisição e das Cruzadas,

e expulsão de países como Espanha, França, Inglaterra e Hungria, levando grande

parte do povo judaico ao desterro, à discriminação e ao confinamento em guetos.

O ápice da barbárie, contudo, viria a acontecer durante a Segunda Guerra Mundial,

com o extermínio de 6 milhões de judeus. A tragédia do Holocausto, gerada pelo

nazismo, tornou-se um dos episódios mais nefastos da história, um crime hediondo

do qual a humanidade para sempre se envergonhará. Em meio a tanto sofrimento, a

tantos séculos de exílio, migrações e provação, somente um povo forte, determinado

e fiel a suas crenças e tradições poderia manter viva a unidade política, religiosa e

cultural e o sonho de construir nação livre e autônoma.

O reconhecimento, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, da independência

do Estado de Israel, com pleno direito a território legítimo e soberano, veio coroar

esta antiga aspiração e estabelecer as condições básicas para que o povo judeu

pudesse, enfim, promover seu ideal de nação. Israel hoje é sólida democracia, na

qual prevalece a igualdade social e política para todos os habitantes. Situa-se entre

os países mais avançados do mundo em desenvolvimento tecnológico, em produção

de artigos científicos e em formação universitária, ostentando o mais alto Índice de

Desenvolvimento Humano do Oriente Médio. Nesta comemoração dos 62 anos de

sua independência, cumprimentamos, na pessoa do Dr. Silvio Musman, Presidente

da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais, toda a comunidade judaica

espalhada pelo Brasil e pelo mundo, desejando que concretize cada vez mais sua

autonomia, sua prosperidade e o projeto de conviver em paz e harmonia com todos

os povos. Muito obrigado.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a especial de segunda-feira, dia 10, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 30/3/2010

Às 15h23min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Carlos Gomes e Dilzon Melo, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Gomes,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar matérias constantes na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento de correspondência do Sr.

Francisco Danilo Bastos Forte, Presidente da Funasa, publicada no “Diário do

Legislativo” do dia 25/3/2010. A Presidência acusa o recebimento das seguintes

proposições, das quais designa como relatores os Deputados citados a seguir:

Projeto de Resolução nº 3.928/2009, no 2º turno, e Projeto de Lei nº 3.361/2009, em

turno único (Deputado Dilzon Melo); Projeto de Resolução nº 3.970/2009, no 2º turno,

e Projeto de Lei nº 4.272/2010, em turno único (Deputado Carlos Gomes). Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.950/2008

(relator: Deputado Dilzon Melo); e 4.106/2009 (relator: Deputado Chico Uejo), que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 5.654, 5.679, 5.697, 5.698 e 5.747/2010.

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 Inácio Franco em que solicita seja realizada audiência

pública, conjunta com a Comissão de Segurança Pública, para debater questões

relacionadas à segurança no meio rural, em especial as ocorrências de roubo de

gado nas regiões Centro-Oeste e Sul de Minas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

Sala das Comissões, 4 de maio de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dilzon Melo - Carlos Gomes.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/4/2010

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo Valério, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Doutor Ronaldo. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir a

Emenda à Constituição nº 63, que cria, no País, as carreiras de Agente Comunitário

de Saúde e de Agente de Combate às Endemias. A seguir, comunica o recebimento

de ofício da Diretoria Colegiada do Sindsesp-MG convidando a Comissão a participar

da mesa do Encontro Estadual dos Servidores da Funasa em BH. O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: Projeto de Lei nº 4.315/2010 (Deputado Doutor Rinaldo Valério); e

4.411/2010 (Deputado Ruy Muniz), ambos em turno único. 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 enviado ofício ao Governador do Estado e ao Secretário

de Saúde com vistas à realização de esforços junto ao Congresso Nacional para

aprovar a regulamentação da Emenda à Constituição nº 63, assim como sejam

criadas no Estado as condições necessárias para a implementação da referida

norma. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs.

Wagner Fulgêncio Elias, Gerente de Atenção Primária à Saúde da SES,

representando Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de Saúde; e José

Romilso dos Santos, Presidente do Conselho dos Agentes Comunitários de Saúde de

Montes Claros, representando Ruth Brilhante de Souza, Presidente da Confederação

Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde - Conacs -, que são convidados a
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tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Carlos

Pimenta, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações

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

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

notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, das demais autoridades e participantes, bem como 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, 5 de maio de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo Valério - Fahim

Sawan.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 29/4/2010

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Inácio

Franco, Lafayette de Andrada e Durval Ângelo (substituindo o Deputado Adelmo

Carneiro Leão, 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. 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 3.501/2009 na

forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Zé Maia). Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada - Antônio Júlio - Agostinho Patrus Filho



____________________________________________________________________________
428

- Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/4/2010

Às 14h14min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

o Deputado Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Almir Paraca. Havendo número regimental, a Presidente,

Deputada Gláucia Brandão, 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 realizar

audiência pública para debater os termos do Projeto de Lei nº 3.815/2009, em

tramitação nesta Casa, de autoria do Deputado Almir Paraca, e a deliberar sobre

proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir as Sras. Nora Vaz de Melo, Superintendente de Fomento e

Incentivo à Cultura, representando o Secretário de Estado de Cultura, Washington

Melo, Valquíria Alves Smith Lima, Presidente da Articulação no Semi-Árido Brasileiro

- ASA-Brasil e Coordenadora Executiva da Cáritas Brasileira Regional de Minas

Gerais; e Michelle Lopes, Assessora de Comunicação da Rede de Tecnologias

Sociais - RTS -, representando a Secretária Executiva da Rede, Larissa Barros, e os

Srs. Ivair Gomes, pesquisador da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas

Gerais - Epamig -, representando o Presidente da instituição, Baldonedo Arthur

Napoleão; Marcos Fadanelli, Gerente de Divisão da Fundação Banco do Brasil,

representando o Presidente da Fundação, Jacques de Oliveira Pena; Milton Nogueira

da Silva, Presidente do Conselho Fiscal da TV Minas; e Lúcio Ventania, Coordenador

da Bancrus, 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 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
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trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ruy Muniz, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Lafayette de Andrada.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 5/5/2010

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Adelmo

Carneiro Leão, Agostinho Patrus Filho, Antônio Júlio e Lafayette de Andrada,

membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Ivair

Nogueira e Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

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

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo” de

1º/5/2010: ofícios das Sras. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento; Luzia

Guedes da Silva Mendes, Coordenadora-Geral de Finanças, Convênios e

Contabilidade da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, do

Ministério do Desenvolvimento Agrário; Júnia Cristina França Santos Egídio,

Coordenadora-Geral de Convênios da Secretaria Executiva do Ministério do Turismo;

Francilene Barros Vieira, Gerente Regional de Administração e Suporte Logístico da

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; e dos

Srs. Diretor Executivo do Fundo Nacional de Assistência Social; Daniel Silva Balaban,

Presidente do FNDE; Sidnei Borges Fidalgo, Diretor do Departamento de Execução e

Avaliação do Plano Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de

Segurança Pública; Ricardo Anair Barbosa de Lima, Diretor de Monitoramento de

Políticas da Diversidade e Identidade da Secretaria da Identidade e da Diversidade

Cultural, do Ministério da Cultura (2); João Reis Santana Filho, Secretário Executivo

do Ministério da Integração Nacional; Julio Cesar de Araujo Nogueira, Secretário

Executivo do Ministério da Integração Nacional (substituto); Ronaldo Coutinho Garcia,

Secretário de Articulação para Inclusão Produtiva, do Ministério do Desenvolvimento
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Social e Combate à Fome; José João Reis, Chefe do Departamento de Administração

Financeira da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa. O Presidente

acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.159/2010 no 1º turno, do qual designou

como relator o Deputado Lafayette de Andrada. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos

Projetos de Lei nºs 1.939/2007 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de

Segurança Pública, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição

e Justiça (relator: Deputado Inácio Franco); 4.136/2010 na forma do Substitutivo nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Antônio Júlio) e 4.194/2010

com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado

Agostinho Patrus Filho). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.159/2010 no 1º turno

deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator,

Deputado Lafayette de Andrada. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. O Presidente

recebe requerimento do Deputado Antônio Júlio em que solicita seja realizada reunião

para debater o Decreto nº 45.358, de 4/5/2010, que institui o Programa de

Parcelamento Especial de Crédito Tributáiro relativo ao ICMS-PPE II, do qual

designou como relator o Deputado Agostinho Patrus Filho. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2010.

Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrus Filho - Carlos Gomes - Tiago Ulisses.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 5/5/2010

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alencar da

Silveira Jr., Eros Biondini e Carlos Gomes, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Alencar da Silveira Jr., declara
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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 e comunica o recebimento da seguinte correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo” em 30/4/2010: ofícios da Sra. Renata Vilhena,

Secretária de Planejamento (2); e dos Srs. Henrique Bandeira de Melo,

Superintendente de Comunicação Institucional da Copasa-MG; e Sérgio Nogueira da

Franca, Chefe da Secretaria Executiva do Gabinete da Presidência do BNDES.

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 4.340/2010, que recebeu

parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº

5.900/2010. 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 Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública no Município de Monte Sião para debater

ações de incremento ao turismo durante o período da Copa do Mundo de 2014.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2010.

Alencar da Silveira Jr., Presidente.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

6/5/2010

Às 10h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Lafayette de Andrada e Padre João, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Sargento Rodrigues e Adalclever

Lopes. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Padre
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João, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 4.144/2010 é retirado da pauta por

determinação do Presidente, por não cumprir pressupostos regimentais. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº

4.388/2010 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Délio

Malheiros). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Padre João - Lafayette de Andrada - Ivair Nogueira -

Wander Borges.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº

4.389/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei nº 4.389/2010 dispõe sobre a

revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do

Estado de Minas Gerais.

Na discussão em 1º turno, foi apresentada em Plenário a Subemenda nº 1 à

Emenda nº 1, sobre a qual compete a esta Comissão se pronunciar, nos termos do

disposto no art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.389/2010 fixa em 1º de maio a data base para revisão dos

vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas

Gerais, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal.
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Por ocasião do exame do mérito da matéria, esta Comissão havia apresentado a

Emenda nº 1, que fixava em 10,14 o percentual da recomposição salarial a ser

aplicado para o exercício de 2010, retroativo a 1º/1/2010.

Tal emenda foi objeto da Subemenda nº 1, redigida nos seguintes termos:

“Para o exercício de 2010, a revisão anual de que trata o ‘caput’ deste artigo será

aplicada no percentual de 10,14%, a partir da publicação de lei específica.”

A subemenda em questão elimina, pois, os efeitos retroativos da revisão, mas se

refere, de modo impróprio, à publicação de lei específica como marco temporal para a

produção dos efeitos relativos à recomposição salarial. Seria mais apropriada a

referência à data da publicação da própria lei concessiva da revisão como o momento

a partir do qual haveria a incidência do percentual concedido. É com esse propósito

que formulamos, ao final deste parecer, a Subemenda nº 2 à Emenda nº 1, de modo

a afastar a referida impropriedade, mantendo-se a ideia central de eliminação dos

efeitos retro-operantes da revisão.

Frise-se que, conforme consta dos autos do processo relativo ao Projeto de Lei nº

4.389/2010, o Presidente do Tribunal de Justiça pronunciou-se favoravelmente à

concessão da referida revisão no percentual já mencionado, desde que sem a

retroação a 1º/1/2010.

Portanto, em atenção ao princípio da separação dos Poderes, ratificamos nosso

posicionamento favorável à concessão da revisão no percentual de 10,14%, com

incidência a partir da publicação da lei que a institui.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela rejeição da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 e pela

aprovação da Subemenda nº 2 à Emenda nº 1, a seguir apresentada.

SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 4.389/2010

Acrescente-se ao art. 1º o seguinte parágrafo único:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - No exercício de 2010, a revisão de que trata o ‘caput’ deste artigo

será de 10,14% (dez vírgula quatorze por cento) e será aplicada na data de

publicação desta lei”.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2010.
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Délio Malheiros, Presidente e relator - Ivair Nogueira - Wander Borges - Lafayette

de Andrada.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2010

ATAS

ATA DA 7ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 10/5/2010

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

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

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Entrega de placa - Palavras do Sr. Marcos

André Carneiro Naves - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Alberto Pinto Coelho - Weliton Prado - Ademir Lucas - Tiago Ulisses.

Abertura

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

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

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

reunião anterior.

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à comemoração do Dia Nacional das

Comunicações.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Marcos André

Carneiro Naves, Presidente da Associação Mineira de Rádio e Televisão - Amirt -;

Olavo Machado Júnior, Vice-Presidente da Federação das Indústrias do Estado de

Minas Gerais - Fiemg -; e João Bosco Torres, Vice-Presidente da Junta Comercial do

Estado de Minas Gerais - Jucemg -, representando o Presidente, Aires Mascarenhas.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a cantar o Hino Nacional, acompanhando
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gravação da TV Assembleia.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado

Alberto Pinto Coelho, fará entrega ao Sr. Marcos Naves, Presidente da Associação

Mineira de Rádio e Televisão, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser

entregue contém os seguintes dizeres: “O Dia Nacional das Comunicações, instituído

por lei em 1971, é comemorado em 5 de maio, dia do nascimento do Marechal

Cândido Mariano da Silva Rondon, humanista, amigo e protetor dos índios, e, em

especial, competente engenheiro. Responsável pela instalação de mais de dois

milhões de metros de linhas telegráficas pelo sertão brasileiro, nos primeiros anos do

século XX, O Marechal Rondon contribuiu decisivamente para a garantia da

integridade do território nacional, o que o faz um dos grande heróis de nossa pátria. A

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem a satisfação de comemorar

essa data, pela importância das comunicações na redução das distâncias entre a

gente deste país continental”.

Palavras do Sr. Marcos André Carneiro Naves

Boa noite a todos. Exmo. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho, autor do requerimento que deu origem a esta

solenidade, que tem também o título de radiodifusor; Exmo. Sr. Olavo Machado

Júnior, Vice-Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais;

João Bosco Torres, Vice-Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais -

Jucemg -, representando o Presidente Aires Mascarenhas, senhores e senhoras, na

placa havia um dizer: “integridade nacional”, responsabilidade que até hoje o

radiodifusor guarda para si e que teve início com o Marechal Rondon. Na verdade, no

dia 5 de maio, é comemorado o Dia Nacional das Telecomunicações, exatamente em

homenagem ao nascimento nesse dia, em 1865, do Marechal Cândido Mariano da

Silva Rondon, patrono das comunicações do Brasil. Como disse a placa, ele foi o

grande divulgador das telecomunicações, unindo o Brasil por meio das linhas

telegráficas.

Para que a comunicação aconteça, são necessários três elementos: o emissor, o
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receptor e a mensagem. O que nós, da radiodifusão fizemos, foi massificar a

mensagem, inserindo o quarto elemento: o veículo. Radiodifusão é essencial para

mantermos unido um país com dimensões continentais. A TV brasileira faz isso com

competência que beira a perfeição. Integra com informação, por meio do jornalismo,

dos seus telejornais; integra com humor, o humor inteligente do CQC, agressivo do

Pânico ou debochado do Casseta e Planeta; integra com a emoção de suas

telenovelas, desde o primeiro beijo entre Vida Alves e Walter Foster, na antiga TV

Tupi. Essa integração nacional deve muito à TV brasileira, e a manutenção da cultura

local e o fortalecimento das características regionais devem muito ao rádio. É a

liberdade desse modelo federativo que precisamos preservar. Existem empresas de

pequeno e médio porte produtoras de conteúdo local, e grandes empresas,

organizadas em rede e com abrangência nacional, todas prestando serviço regulado

pelo governo federal. Fizemos muito, mas temos muito a fazer. A tevê transpôs a

barreira do digital, e agora é a vez do rádio, companheiro inigualável de todos nós.

Minas Gerais terá papel preponderante na escolha do sistema digital a ser adotado

no Brasil. Daremos vitalidade àquele que é o companheiro que não se cansa de

prestar serviços para a população e de nos trazer cultura e entretenimento. O rádio e

a tevê digital do futuro não fugirão às suas obrigações, cumprirão o mesmo objetivo

do Marechal Rondon e seu telégrafo: o de integrar nosso país e nosso povo.

Agora gostaria de aproveitar o momento para fazer convite a vocês: de 19 a 21 de

maio, Belo Horizonte sediará o Congresso Mineiro de Radiodifusão no Minascentro. É

importante a presença de todos para discutirmos as principais metas da radiodifusão

e os temas e os conteúdos da comunicação. Muito obrigado novamente ao autor do

requerimento que deu origem a esta reunião, meu amigo radiodifusor Alberto.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Sr. Marcos André Carneiro Naves, Presidente da Amirt - como ele se referiu,

tive a honra de participar dessa importante entidade, que congrega os radiodifusores

de Minas, pela minha militância e pelo amor que devoto ao rádio -, senti-o muito à

vontade na tribuna e atribuo isso não só à sua vocação para comunicador, pois

também me recordei do seu pai, o ex-Deputado Tancredo Naves, que honrou e

dignificou o mandato parlamentar nesta Casa; Exmo. Sr. Olavo Machado Júnior, Vice-
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Presidente da Fiemg - destaco aqui que, por votação unânime, é o Presidente eleito

da Fiemg e sucederá o Robson Andrade, atual Presidente, que, por sua vez, assume

a Confederação Nacional da Indústria; Exmo. Sr. João Bosco Torres, Vice-Presidente

da Jucemg, meu amigo, representando o Presidente Aires Mascarenhas, que também

é ex-Presidente da Amirt e amante do rádio: a cinco meses das eleições para as

Assembleias Legislativas, Câmara dos Deputados, Senado, governos estaduais e

Presidência da República, vive-se no País intensa articulação entre os partidos

políticos para definição de candidaturas, alianças e estratégias de campanha. No

círculo dos postulantes ao cargo de Presidente da República, propostas a serem

inseridas nos programas de governo são apresentadas abertamente ao público, como

ocorreu na semana passada, em Belo Horizonte, durante o Congresso Mineiro de

Municípios, nos discursos dos três pré-candidatos que compareceram ao evento.

Os temas em debate, como reforma tributária e perda de arrecadação das

Prefeituras, deveriam, a propósito, constar como prioritários na agenda dos

parlamentos, assim como dos governos estaduais e federal, diante da necessidade

de corrigir distorções inaceitáveis em nosso federalismo, notadamente a

concentração de poderes e recursos na esfera da União, em detrimento dos Estados

e Municípios. Nesta Casa, os assuntos referentes ao municipalismo sempre

mereceram atenção especial, devido à estreita vinculação dos Deputados com as

comunidades mineiras e à compreensão de que é no âmbito dos Municípios que se

estabelecem as reais condições de vida dos cidadãos. Exemplos recentes desse

olhar atento às questões municipalistas foram a aprovação, no ano passado, da Lei

nº 18.030, que dispõe sobre a distribuição mais equânime da arrecadação do ICMS

pertencente aos Municípios, e a realização, também no ano passado, do ciclo de

debates “Minas combate a crise”, no qual um dos temas de maior relevância foi a

crítica situação financeira das Prefeituras. Nos dias 19 e 20 deste mês, durante o

ciclo de debates “Pacto federativo, questão tributária e políticas públicas no País”,

estarão novamente em pauta na Assembleia Legislativa os problemas vinculados à

falta de autonomia e às competências dos Estados e Municípios. Os pontos de vista e

os argumentos expostos pelos pré-candidatos à Presidência da República, no

Congresso Mineiro de Municípios, sobre esses e outros assuntos naturalmente serão
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contabilizados pelos eleitores, não apenas porque a plateia era composta por

influentes formadores de opinião – Prefeitos mineiros e outros representantes do

mundo político – mas também porque ganharam imediata ressonância, graças à

cobertura feita pelos principais veículos de comunicação estaduais e nacionais. É

indispensável, para o fortalecimento do processo democrático brasileiro, que todas as

informações sobre os candidatos, os partidos, as campanhas, os compromissos e as

plataformas de atuação sejam de amplo conhecimento da sociedade, para que ela

possa escolher, com plena consciência, seus representantes e governantes. Isso só é

possível com a atuação permanente dos órgãos de imprensa, no cumprimento de sua

missão de informar a população sobre todos os assuntos de seu interesse, com

autonomia e liberdade, em permanente vigilância sobre os fatos que possam interferir

na vida dos cidadãos.

Sentimo-nos impelidos, nesta ocasião, a manifestar a admiração e o respeito da

Assembleia Legislativa aos veículos de comunicação de Minas Gerais, pela inegável

contribuição que têm dado ao aprimoramento das atividades da Casa, assim como

para a correção de rumos nas políticas públicas estaduais, apontando suas lacunas e

as demandas dos diversos segmentos da sociedade. Nosso reconhecimento à

importância da comunicação reflete-se também na estrutura criada pelo Parlamento

para integrar-se aos órgãos da imprensa, procurando oferecer as condições

necessárias ao trabalho de seus profissionais e ainda para disponibilizar à população

todas as informações relevantes sobre a dinâmica e as funções legislativas. Para

isso, contamos com um corpo de servidores qualificados e investimos

constantemente em novas tecnologias e no aprimoramento da política de

comunicação institucional voltada para a compreensão e a valorização das ações da

Casa. Destina-se ainda essa política a dar maior transparência às atividades

parlamentares e a estimular a participação da sociedade no debate das questões

colocadas em pauta na Assembleia. É oportuno lembrar que tais diretrizes constam

claramente no Direcionamento Estratégico do Parlamento para os próximos 10 anos,

sintetizado na pergunta que nos motivou a elaborá-lo: que Assembleia queremos ser

em 2020? Também sinteticamente poderíamos responder: esta Casa trabalha para

ser reconhecida, cada vez mais, como o Poder do cidadão na construção de uma
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sociedade melhor. Uma sociedade melhor é o que pretendem, da mesma forma, os

veículos de comunicação mineiros e todos os seus profissionais. A eles, na pessoa

do Sr. Marcos Naves, Presidente da Associação Mineira de Rádio e Televisão,

dirigimos nossa homenagem pelo Dia Nacional das Comunicações. Como parte desta

comemoração, logo após esta solenidade, teremos a honra de contribuir para o

lançamento do livro “Rádio Entre as Montanhas - Histórias, Teorias e Afetos da

Radiofonia Mineira”, no Salão Nobre da Casa. Trata-se de um conjunto de ensaios e

relatos produzidos por reconhecidos profissionais ligados a emissoras de rádios e aos

meios acadêmicos, o qual nos ajudará a compreender melhor e a valorizar esse

veículo de comunicação que nos acompanha no nosso dia a dia e que será sempre

imprescindível em nossas vidas.

Antes de encerrar a reunião, gostaria de manifestar minha grande satisfação pela

oportunidade que me foi trazida pelo Eduardo Costa para que o Parlamento mineiro

participasse da elaboração desse importante documento, que retrata episódios

palpitantes da história do rádio e dá-nos uma pequena mostra da importância desse

veículo na construção da história de Minas e do País, da formação cidadã, da

formação da consciência crítica dos interesses de bem formar. Depois, folheando

essa obra, comecei a rememorar a minha experiência, que, no primeiro momento, me

aproximou do rádio na primeira função pública como Diretor do Dentel em Minas

Gerais, por indicação do então Governador de Brasília. Hoje temos aqui o espaço

democrático com o nome desse grande mineiro e brasileiro, José Aparecido de

Oliveira. A homenagem que me prestaram os radiodifusores naquela ocasião, por

uma coincidência, deu-se aqui, no restaurante, que então existia na Assembleia. Fui

saudado por ninguém menos que Januário Carneiro, essa lenda do rádio, um amigo

fraterno. Naquela ocasião, ao fazer a sua saudação ao novo Diretor, Januário contou

um episódio pitoresco, mas enriquecedor, de como os empresários de rádio viam os

membros do Dentel, que tinham a nobre missão de fiscalizar as emissoras de rádio.

Segundo ele, Lampião e seu bando, ao percorrerem os sertões nordestinos, numa

certa madrugada, famintos, avistaram uma venda, bateram à porta, o dono desceu

com a sua esposa, então pediram bebida, comida, comeram à vontade, abastaram-

se. Depois que terminaram, ao se despedir e agradecer a forma gentil com que o
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dono do estabelecimento, um turco, os tratou - os turcos são afeitos ao comércio e

sabem muito bem os seus deveres -, apresentou-se e disse: “Sou Lampião, essa é

Maria Bonita e esses são os cangaceiros do meu bando”. Então o turco perguntou:

“Vocês não são fiscais?”. Quando Lampião respondeu que não, o turco disse: “Então

têm de pagar”. Isso é para mostrar que, exatamente a partir desse dia, exercendo

uma função importante, passei a ter um contato mais próximo da atividade dos

empresários.

Depois, quando Januário entendeu de passar o comando da Amirt ao Eurico, ao

João Bosco, a uma nova turma que iria ombrear essa atividade, eu, como Diretor do

Dentel, entendi também de estimular a participação de um evento radiofônico, a

retomada dos encontros dos seminários da radiodifusão. Para surpresa dos

empresários de rádio, a minha origem de formação em administração, com

especialização em mercadologia, levou-me a ter a ousadia de fazer uma palestra,

além daquela da missão do Dentel, de programação radiofônica. Então são

experiências vividas e vivenciadas. Nesse evento convidamos o Washington Olivetto.

Recordo-me até hoje da importância da sua fala, do seu conteúdo, e como enxergava

a importância do rádio. Ele citou um exemplo comparando o rádio com a televisão,

dois veículos de massa. Mostrava que a força da televisão é o complemento entre o

vídeo e o áudio; e o rádio, tendo somente o áudio, tinha o poder da imaginação e da

criatividade. Citou um exemplo levando todos a imaginar que resolveram fazer da

Lagoa Rodrigo de Freitas um grande bolo, em que começaram a jogar fermento e

fermento. Vieram os helicópteros e começaram a bater o fermento e, de repente, a

Lagoa Rodrigo de Freitas tornou-se um grande bolo. E isso narrado, na nossa

imaginação a Lagoa Rodrigo de Freitas efetivamente se tornou um grande bolo. Na

televisão, isso seria impossível de acontecer. A partir daí, foi mostrando outras

características do rádio como um fenômeno coletivo da família, depois caminhando

para um fenômeno individualizado, a fidelidade na relação do ouvinte com o rádio.

Fala-se a minha rádio, porque temos orgulho de dizer que é aquela rádio que

escutamos. Tudo isso não se perdeu no tempo, mesmo com o controle remoto. Além

disso, os espaços ocupados pelo rádio ao longo do tempo, buscando os seus nichos;

a Rádio AM, informando e partindo para o jornalismo e o esporte; a Rádio FM, que
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veio ocupando outro espaço; enfim, todas essas histórias que os senhores conhecem

bem de perto.

Gostaria de terminar minhas palavras dizendo que tudo isso me levou a ajudar,

durante um tempo, um jovem que naquela ocasião me procurou para dizer: “Vim aqui

porque quero ser empresário de rádio”. Então eu lhe respondi que iria ajudá-lo. Ele

conseguiu a rádio e depois me convidou para ser sócio, porque o sócio não tinha

dinheiro. Disse-lhe: “Também não tenho. Vamos buscar o Finame”. Enfim, há toda

uma história de como me tornei um empresário de rádio. Felizmente, ou infelizmente,

a vida pública tolheu-me de continuar no meio, pois exige tempo integral. Mas foi uma

experiência muito gratificante na minha vida. Tenho uma admiração muito grande por

aqueles que se dedicam a essa atividade - aliás, entre várias pessoas aqui,

reconheço amigos fraternos que têm o mesmo amor a essa atividade tão importante

para as nossas comunidades. Para encerrar minhas palavras, Eduardo, gostaria de

lembrar um episódio de um locutor bastante entusiasmado com uma festividade do

centenário da sua comuna, quando, no derradeiro e no fecho, ao encerrar, despediu-

se dos ouvintes dizendo: “Até o próximo centenário”. O otimismo dele encarna a

essência e o espírito do rádio. Aqueles que estão no rádio amam-no, e certamente,

no próximo centenário, estarão fazendo as transmissões. Muito obrigado. Boa noite.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 11, às 20 horas, nos

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

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

dia 11/5/2010.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/5/2010

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz e Almir Paraca, membros da supracitada Comissão. Está presente
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também o Deputado Irani Barbosa. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento de ofício da Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo, agradecendo pelo

encaminhamento do relatório de audiência pública realizada pela Comissão para

debater os impactos sociais e ambientais da construção, no Estado, de cinco

barramentos, no âmbito do projeto de transposição do Rio São Francisco e

informando que o Plano Estadual de Recursos Hídricos, em elaboração, com

previsão de término para julho de 2010, inclui um estudo específico sobre os

barramentos, e da seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” na

data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Jair Asbahr, Prefeito Municipal de

Bueno Brandão (11/3/2010); José Sarney, Presidente do Senado Federal; Luiz

Antônio Lobo de Abreu, Superintendente Técnico e de Fiscalização do Conselho

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG -;

Luciano Junqueira de Melo, Diretor Técnico da Superintendência Regional de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Sul de Minas (15/4/2010); Paulo Roberto

Moreira Cançado, Secretário-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça (17/4/2010); e

da Sra. Jane Pereira dos Santos, Assessora de Comunicação da Procuradoria-Geral

de Justiça, (17/4/2010). O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: no 2º turno,

Projetos de Lei nºs 1.994/2008 (Deputado Gil Pereira) e, em turno único, 4.406/2010

(Deputado Almir Paraca). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. No 1º turno, o Projeto de Lei nº 124/2007 (relator: Deputado

Fábio Avelar) é convertido em diligência ao Instituto Estadual de Florestas - IEF -; o

Projeto de Lei nº 3.407/2009 (relator: Deputado Fábio Avelar) é convertido em

diligência à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e

o Projeto de Lei nº 4.130/2009 (relator: Deputado Almir Paraca) é convertido em
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diligência à Secretaria de Estado de Fazenda e à Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 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

5.850/2010. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto Lei nº 4.087/2009. 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 Almir

Paraca (2) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir o

Projeto de Lei nº 4.130/2009, que dispõe sobre a criação da Taxa de Proteção

Ambiental - TPA -, do qual é relator; seja realizada reunião de audiência pública para

apresentação pela UFMG dos relatórios sobre indícios de contaminação por arsênio

das águas dos rios e dos córregos da Bacia do Rio Paracatu, supostamente

provocada pela atividade de extração de ouro por empresa instalada no Município de

Paracatu; Antônio Carlos Arantes em que solicita seja realizada reunião conjunta com

a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, para debater, em audiência

pública, a aplicação do Código Florestal Mineiro; Sávio Souza Cruz em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública, para discutir a instalação de um

empreendimento comercial verticalizado, já aprovado, prestes a se realizar na orla da

lagoa central do Município de Lagoa Santa; Dalmo Ribeiro Silva em que solicita sejam

enviados à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - Semad - e ao Ministério Público

Estadual pedidos de providência para averiguação de denúncias de crimes

ambientais feitas pela Associação das Empresas Mineradoras, Beneficiadoras e do

Comércio de Quartzitos da Região de São Thomé das Letras; Sargento Rodrigues em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir a regularização

da atividade mineradora de extração da pedra Lagoa Santa, realizada na Fazenda

Pai Bento, no Município de Funilândia; Eros Biondini em que solicita seja realizada

reunião conjunta com a Comissão de Participação Popular, no Município de Formiga,

para discutir, em audiência pública, a aplicabilidade do art. 85 do Decreto nº 44.844,

de 2008, sobretudo em relação à regulamentação de placas de redes de pesca em

divergência com a legislação Federal; André Quintão em que solicita seja realizada
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reunião conjunta com a Comissão de Participação Popular, para discutir, em

audiência pública, no Município de Sabará, questões relativas à Mata do Inferno, tais

como sua denominação, demarcação, registro, preservação e destinação ao uso

público; Fábio Avelar em que solicita seja realizada reunião de audiência pública, no

Município de Alfenas, para discutir questões relacionadas com a poluição e a

degradação do reservatório da Usina Hidrelétrica de Furnas; Irani Barbosa em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir a implantação de

loteamento e extinção da Mata do Isidoro-Granja Werneck, no Município de Belo

Horizonte; Gil Pereira em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para

discutir a destinação dos recursos financeiros oriundos do Plano de Aceleração do

Crescimento - PAC 2 - para as obras da transposição do Rio São Francisco e para a

reativação de sua hidrovia; e da Deputada Rosângela Reis em que solicita seja

realizado debate público para discutir proposições, em tramitação na Casa,

relacionadas com o tema "Política estadual de mudanças climáticas". Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/5/2010

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Gláucia Brandão e

Maria Tereza Lara (substituindo o Deputado Vanderlei Miranda, por indicação da

Liderança do PT-PMDB-PCdoB) e o Deputado Durval Ângelo, membros da

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

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

Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

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

e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício da Sra. Mariana Siani,

Juíza de Direito da Comarca de Ibirité, encaminhando, para tomada de providências,
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cópia de documentos relativos ao processo nº 114.02006528-9, tendo como

denunciado Rudimar Martins da Silva; e de correspondência publicada no “Diário do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Eduardo

Nepomuceno de Sousa, Promotor de Justiça; Leonardo Carvalho Carreira, Defensor

Público; Paulo de Carvalho Balbino, Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça do

Estado; Cel. PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG; e Helder

Carvalhal de Almeida, Delegado de Polícia (30/4/2010). Registra-se a presença do Sr.

Carlos Alberto Menezes de Calazans, ex-Delegado Regional do Trabalho. O

Presidente concede a palavra ao convidado para discorrer sobre fatos relacionados

com a prática, nesta Capital, de crimes de extorsão e homicídio dos quais teria sido

vítima, conforme consta nas notas taquigráficas. 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 5.894 e 5.895/2010. Submetido a discussão e

votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.203/2010.

Registra-se a presença dos Deputados Vanderlei Miranda e Ruy Muniz. Passa-se à

3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

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

aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo e José Henrique (7) em que

solicitam seja encaminhado ao Coordenador do Centro de Apoio Operacional às

Promotorias de Justiça do Meio Ambiente - CAO-MA - do Ministério Público do

Estado e ao Promotor da Comarca de Lajinha pedido de providências com relação ao

lixo do Município de Lajinha; seja encaminhado ao Diretor-Presidente do Hospital

Belizário Miranda, no Município de Lajinha, pedido de providências para a formação

de um conselho gestor, com a participação de membros da comunidade, para

administrar o hospital; seja encaminhada ao Presidente do Conselho Regional de

Medicina, ao Promotor de Justiça da Comarca de Lajinha e à Diretoria da Gerência

Regional de Saúde de Manhumirim cópia das notas taquigráficas da 20ª Reunião

Extraordinária, realizada em 30/4/2010, no Município de Lajinha; seja encaminhado

ao Secretário de Governo pedido de providências para apurar o uso indevido, por

particulares, do veículo placa GSP-3685, cedido pelo Estado, no Município de
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Lajinha; seja encaminhado à Diretoria da Gerência Regional de Saúde de

Manhumirim pedido de informações sobre possíveis auditorias realizadas no Hospital

Belizário Miranda no período de 2005 a 2010, e se alguma auditoria foi motivada pela

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lajinha, especialmente no que se

refere ao Ofício GRS/CR nº 2.323/2007, assinado pela auditora Silvana Werner

Ferreira Braga; seja encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de informações

sobre a existência de profissionais das especialidades de obstetrícia, anestesiologia e

pediatria, oriundos do Município de Lajinha, em plantão de 24 horas, durante os

partos realizados pelo SUS em 2009 nos Hospitais São Manoel e São Vicente, no

Município de Mutum, no Hospital Padre Júlio Maria, no Município de Manhumirim, e

no Hospital Cezar Leite, no Município de Manhuaçu; seja encaminhado ao Presidente

do Conselho Regional de Medicina pedido de providências para apurar a denúncia

recebida contra o médico Leonardo Dondi Guido, CRMMG 15.845; e Durval Ângelo

(11) em que solicita seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de

providências para agilizar a conclusão do inquérito em que figura como vítima Iris

Bezerra Freire, no Município de Manga; seja encaminhada ao Comandante do 30º

Batalhão da Polícia Militar de São João da Ponte, Maj. PM Jorge Bonifácio de

Oliveira, manifestação de aplauso pela recusa em cumprir um mandado de

reintegração de posse na Fazenda São Miguel, alegando que o Ministério Público, a

Comissão de Direitos Humanos desta Casa e outros órgãos envolvidos na questão

deveriam ter conhecimento da decisão antes do desencadeamento da operação

policial; sejam encaminhados ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça - CNJ -

cópia das notas taquigráficas da 22ª Reunião Extraordinária, em 4/5/2010, e pedido

de providências para elaborar uma resolução detalhando o funcionamento das Varas

de Conflitos Agrários; sejam encaminhados à Corregedoria da Polícia Civil cópia das

referidas notas taquigráficas e pedido de providências para apurar denúncia contra o

Delegado Genalson Pinto de Oliveira quanto à forma como foram cumpridos

mandados de intimação no Município de São João da Ponte; sejam encaminhados ao

Presidente do CNJ, ao Presidente do TJMG, ao Corregedor-Geral de Justiça, ao

Ouvidor Agrário Nacional, ao Juiz Titular da Vara de Conflitos Agrários de Minas

Gerais, ao Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Conflitos Agrários do
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Estado, ao Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e ao

Diretor-Geral do Instituto de Terras de Minas Gerais cópia das notas taquigráficas da

22ª Reunião Extraordinária, em 4/5/2010, e pedido de providências em relação às

denúncias de desrespeito da Vara Agrária de Minas Gerais às determinações do CNJ

e a resolução do Tribunal de Justiça de Minas Gerais; seja encaminhado a Manoel da

Silva Costa Júnior, da Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de Reforma

Agrária, pedido de providências para reativar o fórum agrário; seja encaminhada à

Embaixada do Irã no Brasil manifestação de repúdio contra a intolerância religiosa,

especialmente contra a prisão de sete dirigentes da Comunidade Bahá`í no Irã, desde

2008; seja encaminhado à agência do Banco do Brasil em Ibirité pedido de

providências para encaminhar a esta Casa cópias dos extratos da conta do Fundeb

no Município, relativas à compra de veículos nos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010,

tendo em vista que os gerentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal já

estão orientados a fornecer extratos de compra pelo Fundeb aos representantes do

Poder Legislativo; seja encaminhada ao ex-Delegado Regional do Trabalho, Carlos

Alberto Menezes de Calazans, manifestação de apoio e de solidariedade em virtude

dos fatos recentemente divulgados na mídia, de que teria sido vítima de extorsão,

sequestro e tortura por parte da suposta quadrilha chefiada por Frederico Flores; seja

realizada reunião de audiência pública para obter esclarecimentos sobre denúncia de

agressão a crianças por uma professora do Colégio Pedro II, da Rede Pitágoras,

nesta Capital; seja realizada visita ao Procurador-Geral de Justiça para entregar cópia

das notas taquigráficas da 10ª Reunião Ordinária, em 5/5/2010, e discutir os fatos e a

possibilidade de avocar o processo que se encontra no Juizado Especial Criminal em

que figura como parte o ex-Delegado Regional do Trabalho, Carlos Alberto Menezes

de Calazans. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 10 de maio de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
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5/5/2010

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria Tereza Lara,

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

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: ofício do Sr. Reginaldo de Morais solicitando que a Comissão

interceda junto ao Chefe da Polícia Civil para transferir o Inquérito Policial nº 146.960,

que se encontra hoje na 11ª Delegacia de Homicídios de Santa Luzia, para outra

delegacia, uma vez que, segundo ele, o número de efetivos é insuficiente para apurar

todos os inquéritos; e de ofício da Sra. Dilene Dileu e outros, Vereadores da Câmara

Municipal de Governador Valadares, publicado no “Diário do Legislativo” de

1º/5/2010. 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

5.908 a 5.915/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é

aprovado requerimento da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados João Leite,

Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio em que solicitam seja realizada reunião conjunta

da Comissão e da Comissão de Saúde, para debater o sistema de internação e

tratamento psiquiátrico, terapêutico e reeducativo de indivíduos, em cumprimento de

medida de segurança 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, 11 de maio de 2010.

João Leite, Presidente - Tenente Lúcio - Rômulo Veneroso.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.376/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente El Hanã, com sede no

Município de Betim.

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 4.376/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Beneficente El Hanã, com sede no Município de Betim. Entidade civil sem

fins lucrativos, a Associação foi fundada em 2005 e tem por finalidade desenvolver

atividades voltadas especialmente para a área da assistência social.

Para cumprimento de seus objetivos programáticos, a instituição fomenta projetos

nas áreas da educação, cultura, proteção e defesa da saúde e da família, priorizando

a maternidade, a infância, a adolescência e a terceira idade. Também desenvolve

cursos de formação profissional, visando à integração de seus associados no

mercado de trabalho; promove atividades de inclusão social e formação da cidadania,

bem como de integração da comunidade local, com ênfase para grupos de

convivência, por meio de projetos alternativos; atua ainda na preservação do meio

ambiente e na promoção do desenvolvimento sustentável, da segurança alimentar e

nutricional e na defesa dos interesses coletivos.

Pela relevância do trabalho desenvolvido pela Associação, é oportuna a intenção de

se lhe conceder a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.376/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.468/2010

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Cultural Festipen, com sede no Município

de Belo Horizonte.

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

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

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.468/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Cultural Festipen, com sede no Município de Belo Horizonte. Entidade

civil sem fins lucrativos, a Associação tem como finalidade principal o incentivo e a

divulgação de novos talentos musicais dentro do sistema carcerário. Além disso,

procura promover a reciclagem de idéias, conceitos e atitudes dos detentos, na busca

por um contexto social mais justo, visando à sua reintegração à sociedade.

Para o cumprimento de seus objetivos programáticos, a instituição investe no

desenvolvimento das seguintes atividades: descoberta de novos talentos musicais por

meio da promoção de eventos culturais; criação de novos grupos musicais; incentivo

à produção musical e cultural nas penitenciárias; promoção e realização de festivais

de música e outros eventos culturais dentro do sistema carcerário.

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° 4.468/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2010.

Maria Tereza Lara, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.469/2010

Comissão de Segurança Pública
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Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Nova

Era - Consep -, com sede no Município de Nova Era.

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 4.469/2010 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Conselho Comunitário de Segurança Pública de Nova Era - Consep -, com sede no

Município de Nova Era.

O Conselho é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade

colaborar para a defesa social, especialmente no que diz respeito à prevenção da

criminalidade.

A entidade procura congregar as lideranças comunitárias da região, em conjunto

com as autoridades policiais e de órgãos do sistema de defesa social, para planejar

ações integradas de segurança, que resultem na melhoria da qualidade de vida da

comunidade. Além disso, promove palestras, conferências e fóruns de debates com o

intuito de implantar programas de instrução e divulgação de ações de autodefesa às

comunidades.

Por essas considerações, é oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida

declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.469/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2010.

Tenente Lúcio, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2010

ATAS

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 11/5/2010

Presidência do Deputado José Henrique

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

Correspondência: Mensagens nºs 501 e 502/2010 (encaminhando o Projeto de Lei nº

4.561/2010 e o Projeto de Lei Complementar nº 62/2010, respectivamente), do

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

Projetos de Lei nºs 4.562 a 4.566/2010 - Requerimentos nºs 6.002 a 6.023/2010 -

Requerimentos da Deputada Gláucia Brandão e outros e do Deputado Sargento

Rodrigues - Comunicações: Comunicações das Comissões de Segurança Pública e

de Meio Ambiente e do Deputado Mauri Torres - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados Carlin Moura, Padre João, Délio Malheiros e Weliton Prado - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência -

Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento da Deputada

Gláucia Brandão e outros; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento

do Deputado Sargento Rodrigues; aprovação - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende

- André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva -

Deiró Marra - Délio Malheiros - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval

Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio

Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo

Moreira - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre

João - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago
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Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h12min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 501/2010*

Belo Horizonte, 6 de maio 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 Vicente José Ferreira

à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio da localidade de Nova Fátima, no

Município de Salinas.

A denominação ora proposta me foi encaminhada pela Secretária de Estado de

Educação, em atenção a apelo formulado pelo Colegiado daquela unidade de ensino,

desejoso de perpetuar a memória de Vicente José Ferreira, em reconhecimento aos

esforços por ele empreendidos em favor do desenvolvimento daquela comunidade,

especialmente na área educacional, conforme deixa clara a justificação que a esta

faço juntar.

São estas as razões que me levam a submeter o projeto a essa augusta Casa.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Justificação
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O presente projeto de lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

Vicente José Ferreira, de ensino fundamental e médio, à Escola Estadual de Ensino

Fundamental e Médio, situada no Povoado de Nova Fátima, no Município de Salinas.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado Escolar da

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, que, em reunião realizada no dia

25/5/09, homologou, pela unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação do

nome Escola Estadual Vicente José Ferreira, de ensino fundamental e médio, para

denominação da referida unidade de ensino.

Vicente José Ferreira, natural da localidade de Bem Fica, Município de Taiobeiras,

foi um dos primeiros moradores do Povoado de Nova Fátima. Cidadão preocupado

com a educação dos moradores da comunidade, chegou a contratar, numa época em

que a cultura da região era voltada somente ao trabalho braçal, um professor

particular para que seus onze filhos pudessem estudar. Essa sua atitude foi decisiva

para o surgimento da primeira escola e outras instituições importantes para a

localidade.

O homenageado nasceu em 20/1/1889 e faleceu em 5/1/1938.

Cumpre registrar que, no Município de Salinas, não existe 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, 13 de abril de 2010.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 4.561/2010

Dá denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio localizada no

Povoado de Nova Fátima, no Município de Salinas.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Vicente José Ferreira a Escola Estadual

de Ensino Fundamental e Médio localizada no Povoado de Nova Fátima, no

Município de Salinas.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.”

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 502/2010*

Belo Horizonte, 10 de maio 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 redação do art. 6º da

Lei Complementar n° 81, de 10 de agosto de 2004, qu e institui as carreiras do Grupo

de Atividades Jurídicas do Poder Executivo, e dá outras providências.

A iniciativa cuida de explicitar a vedação, a todos os Procuradores do Estado da

carreira da Advocacia Pública do Estado, do exercício da advocacia contra o Estado

de Minas Gerais e demais entidades integrantes de sua Administração indireta, nos

termos do que estabelece a Lei Federal n° 8.906, de  4 de julho de 1994, que dispõe

sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil.

Como esclarece o Advogado-Geral do Estado em sua exposição de motivos, o

projeto incorpora ao ordenamento jurídico entendimento já praticado no âmbito do

Estado de que a expressão “Fazenda Pública” compreende as entidades da

Administração indireta, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista,

além de suprimir restrição legal que atualmente alcança parcela da carreira.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à consideração dos

seus nobres pares o presente projeto de lei complementar.

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 referente ao regime jurídico dos Procuradores do

Estado.
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O anteprojeto em tela altera a redação do art. 6º da Lei Complementar nº 81, de 10

de agosto de 2004.

Embora a Lei Federal nº 8.906, de 4 de julho de 1994, já disponha que o servidor

não possa advogar contra a Fazenda Pública que o remunera, pretendeu-se com a

presente vedação deixar claro o entendimento já praticado no âmbito do Estado, que

a expressão “Fazenda Pública” alcança as entidades integrantes da Administração

Indireta, entre as quais as empresas públicas e sociedades de economia mista.

De outro lado, o anteprojeto, com o propósito de igualar Procuradores do Estado

em direitos e prerrogativas, suprime restrições no regime jurídico de parcela da

carreira e revoga dispositivos que destoavam da nova concepção que se pretende

implantar.

São essas, Senhor Governador, as razões fundamentais para o anteprojeto de lei

complementar em apreço, que ora submeto à consideração de Vossa Excelência.

Atenciosamente,

Marco Antônio Rebelo Romanelli, Advogado-Geral do Estado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2010

Altera a redação do art. 6° da Lei Complementar n° 81, de 10 de agosto de 2004,

que institui as carreiras do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo, e dá

outras providências.

Art. 1º - O art. 6° da Lei Complementar n° 81, de 1 0 de agosto de 2004, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6° - É vedado ao servidor a que se refere o a rt. 5° desta lei o exercício da

advocacia contra o Estado de Minas Gerais e contra as entidades integrantes de sua

Administração Indireta.”.

Art. 2° - Ficam revogados:

I - o art. 21 da Lei Complementar nº 75, de 13 de janeiro de 2004;

II - o inciso I do art. 28 e o art. 31 da Lei Complementar n° 81, de 10 de agosto de

2004; e

III – o art. 11 da Lei Complementar n° 96, de 17 de  janeiro de 2007.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para
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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.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.562/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Borda da Mata o trecho que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho da Rodovia MG-290

que vai do pórtico do Município localizado no Bairro Santa Cruz ao pórtico do

Município localizado no Bairro Santa Rita.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Borda da Mata a

área de que trata o art. 1°.

Parágrafo único - A área a que se refere o “caput” deste artigo integrará o perímetro

urbano do Município de Borda da Mata e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no

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

tiver sido dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 2º.

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

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: O trecho de rodovia de que trata esta proposição integra a MG-290 e

tem como ponto de partida o pórtico localizado no Bairro Santa Cruz, indo até o

pórtico localizado no Bairro Santa Rita.

Esse trecho pertence ao perímetro urbano e, sendo assim, trata-se 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.

Ressalte-se ainda que o referido trecho é utilizado por moradores e apresenta um
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crescente movimento ao longo dos anos. Assim, beneficiará a comunidade

bordamatense este projeto de lei, pois com a desafetação será possível a doação ao

Município do trecho da MG-290, com a finalidade de transformá-lo em via urbana

municipal.

Diante da importância dessa realização, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação desta proposição.

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

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

PROJETO DE LEI N° 4.563/2010

Declara de utilidade pública o Centro de Tratamento Laura Saia Palombo, com sede

no Município de Itajubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Tratamento Laura Saia

Palombo, com sede no Município de Itajubá.

Art. 2° - Esta lei entra vigor na data de sua publi cação.

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2010.

Dimas Fabiano

Justificação: O Centro de Tratamento Laura Saia Palombo, com sede no Município

de Itajubá, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem

como finalidade a prevenção, recuperação, assistência educacional ou de saúde e a

reinserção social dos dependentes químicos, observado o respeito à dignidade da

pessoa humana. Poderá promover, em qualquer segmento da sociedade civil,

atividades que comportem orientação, prevenção e combate, por meio de palestras,

conferências, seminários, enfim, tudo que diga respeito à dependência química.

Assim, acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade pública

estadual fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias para a

comunidade, motivo pelo qual conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação

deste projeto de lei.

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

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

Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.564/2010

Autoriza o Estado a doar ao Município de Bom Despacho o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a doar ao Município de Bom

Despacho imóvel com área de 250ha (duzentos e cinquenta hectares), situado nesse

Município e registrado sob nº 7.412, a fls. 275 do Livro 3-M, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Bom Despacho.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se:

I – ao desenvolvimento de atividades de extensão voltadas para programas de

capacitação e informação para jovens em situação de risco;

II – à implantação de polos educativos e de formação profissional destinados a

jovens e adultos;

III – a outras atividades destinadas ao bem-estar da população.

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, 11 de maio de 2010.

Inácio Franco

Justificação: O imóvel objeto desta proposição foi doado pelo Município de Bom

Despacho ao Estado através da Lei nº 30, de 1948, para o fim específico de ser

construída no terreno uma escola agrícola elementar.

Acontece que a referida escola agrícola nunca foi ativada, tendo sido a área doada

pelo Estado, em 1977, à Fundação do Bem-Estar do Menor – Febem. Com a extinção

dessa Fundação, o referido imóvel retornou ao patrimônio do Estado.

A área e os imóveis nela construídos encontram-se totalmente abandonados, em

situação muito precária, tornando-se foco de doenças, conforme demonstram as

fotografias que são anexadas a este projeto.

Assim, a Prefeitura de Bom Despacho pretende dar destinação adequada ao

imóvel, implantando no local projetos voltados ao bem-estar do menor em situação de

risco, bem como sistemas educacionais que visem o aprimoramento acadêmico e
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profissional de jovens e adultos, conforme estabelecido no parágrafo único do art. 1º

da proposição.

É importante salientar que, em audiência, a Secretária de Desenvolvimento Social,

autoridade máxima do órgão ao qual o referido imóvel está vinculado, se mostrou

totalmente favorável ao projeto, desde que cumprida a destinação que está lhe sendo

dada.

Ressaltamos que, apesar de a área já haver pertencido ao Município, a lei que a

doou não estabelece cláusula de reversão, razão pela qual a única maneira de o

imóvel retornar ao patrimônio do Município é através de projeto de lei de doação,

como o que aqui é apresentado.

Por essas razões, contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa para

aprovação desta proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Paulo

Cesar. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 374/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.565/2010

Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora do

Carmo de Carmópolis de Minas, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia Nossa

Senhora do Carmo de Carmópolis de Minas, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2010.

Ivair Nogueira

Justificação: A Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora do Carmo de

Carmópolis de Minas, com sede nesse Município, é uma entidade civil sem fins

lucrativos, legalmente constituída, que tem por finalidade prestar assistência médico-

hospitalar, laboratorial e ambulatorial e cuidar da saúde dos doentes em geral,

especialmente dos que não dispõem de recursos para tratamento. Para tanto, pode

fundar e manter hospitais e ambulatórios no Município em que sejam tratados os

enfermos reconhecidamente carentes e os enfermos que possam pagar diárias e
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taxas fixadas pela administração ou estabelecidas em convênios e planos de saúde;

fundar organismos assistenciais e educacionais de saúde; e desenvolver atividades

de ensino e de pesquisa científica, visando o aprimoramento da assistência à saúde,

à educação e ao desenvolvimento social.

Conforme documentação apresentada, entendemos que a referida entidade atende

aos requisitos da legislação em vigor, especialmente da Lei nº 12.972, de 27/7/98,

alterada pela Lei nº 15.430, de 3/1/2005.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.566/2010

Dispõe sobre a reserva de espaço destinado a pessoas portadoras de

necessidades especiais em eventos de entretenimento realizados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Será reservado espaço exclusivo destinado ao acesso de pessoas

portadoras de necessidades especiais que dependam de cadeiras de rodas para sua

locomoção em eventos de entretenimento realizados no Estado.

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no “caput” deste artigo aos eventos

realizados de forma esporádica, tais como empreendimentos ou “shows” em locais

abertos, exposições e festas populares, entre outros.

Art. 2º - O espaço a que se refere o artigo anterior será reservado

preferencialmente em local próximo ao palco, quando houver, de forma a facilitar a

visão e a locomoção dos cadeirantes.

Art. 3º - A inobservância do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2010.

Juninho Araújo

Justificação: Promover acessibilidade para os portadores de necessidades



____________________________________________________________________________
463

especiais tem sido preocupação do governo e da sociedade nas últimas décadas. A

sociedade tem se adaptado cada vez mais para incluir as pessoas com deficiência, e

são diversas as vitórias alcançadas. A Constituição da República assegura, em seus

arts. 5º e 24, inciso XIV, o direito à igualdade, à proteção e à integração social das

pessoas portadoras de necessidades especiais.

Este projeto visa complementar o disposto na Lei Federal nº 10.098, de 19/12/2000,

conhecida como Lei de Acessibilidade, que já exige o pleno acesso dos cadeirantes

aos recintos por meio de rampas, elevadores e aberturas adequadas.

Criar mecanismos que facilitem o acesso desse segmento social, que já enfrenta

tantas dificuldades em seu cotidiano, é uma exigência legal, e não, ato de

benevolência. Os portadores de necessidades especiais que dependem de cadeiras

de rodas para se locomover, merecem, assim como todos, um momento de lazer, de

diversão, mas, se não tiverem um espaço adequadamente reservado, não

conseguirão frequentar determinados lugares com segurança ou assistir aos “shows”,

se estiverem longe do palco.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste

importante projeto de lei.

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

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

REQUERIMENTOS

Nº 6.002/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. João Mariosi pela sua posse como Presidente do

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Nº 6.003/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Cambuí pelos 118 anos de fundação

desse Município.

Nº 6.004/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Cambuquira pelos 101 anos de

fundação desse Município.

Nº 6.005/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
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voto de congratulações com a comunidade de Santa Rita do Sapucaí pelos 118 anos

de fundação desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 6.006/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Federação das Associações de Pais e Alunos das Escolas

Públicas de Minas Gerais pelos 22 anos de sua fundação. (- À Comissão de

Educação.)

Nº 6.007/2010, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Hélcio Resende Júnior pela indicação para o recebimento

do título de Cidadão Honorário de Campo Belo. (- À Comissão de Assuntos

Municipais.)

Nº 6.008/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Wilson Nélio Brumer por sua posse como Presidente da

Usiminas.

Nº 6.009/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sindicato do Comércio Varejista de Maquinismos, Ferragens,

Tintas e Material de Construção de Belo Horizonte, Confins, Lagoa Santa, Nova Lima,

Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Sabará, São José da Lapa e Vespasiano pela

posse da sua nova diretoria para a gestão 2010-2014. (- Distribuídos à Comissão de

Turismo.)

Nº 6.010/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de informações sobre a existência de

profissionais das especialidades de obstetrícia, anestesiologia e pediatria, oriundos

do Município de Lajinha, em plantão de 24 horas durante os partos realizados pelo

SUS em 2009 nos hospitais dos Municípios que menciona.

Nº 6.011/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Diretoria da Gerência Regional de Saúde de Manhumirim pedido de

informações sobre possíveis auditorias realizadas no Hospital Belizário Miranda no

período de 2005 a 2010 e de outras que menciona. (- Distribuídos à Mesa da

Assembleia.)

Nº 6.012/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de
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Justiça do Meio Ambiente do Ministério Público do Estado e ao Promotor da Comarca

de Lajinha pedido de providências a fim de que a decisão do Tribunal de Justiça do

Estado relativa ao lixo no Município de Lajinha seja cumprida. (- À Comissão de Meio

Ambiente.)

Nº 6.013/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Governo pedido de providências para que seja

apurado o uso indevido, por particulares, no Município de Lajinha, do veículo placa

GSP-3685, cedido pelo Estado. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.014/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário Extraordinário para Assuntos de Reforma Agrária pedido

de providências para que seja reativado o fórum agrário. (- À Comissão de Política

Agropecuária.)

Nº 6.015/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado pedido de providências para que seja

averiguado o uso dos recursos do Fundeb, em Ibirité, em 2007, 2008, 2009 e 2010

para compras de veículos supostamente inadequados aos fins estipulados. (- À

Comissão de Educação.)

Nº 6.016/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado e ao Conselho

Nacional do Ministério Público cópia das notas taquigráficas da 2ª Reunião Conjunta

das Comissões de Direitos Humanos e de Educação, em 29/4/2010, e pedido de

providências para averiguar a conduta e os procedimentos adotados pela Sra.

Patrícia de Oliveira Parisi, Promotora de Justiça da Comarca de Ibirité, que teria

engavetado denúncias sobre uso irregular de recursos do Fundeb no Município. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.017/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Ministro-Chefe da Controladoria-Geral da União denúncias

formuladas pelo Sind-UTE de Ibirité sobre o uso indevido dos recursos do Fundeb

pela Prefeitura desse Município e pedido de providências para averiguar como estão

sendo usados tais recursos.

Nº 6.018/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam
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encaminhados ao Coordenador do Centro de Apoio Operacional do Patrimônio

Público, do Ministério Público do Estado, denúncias formuladas pelo Sind-UTE de

Ibirité sobre o uso indevido dos recursos do Fundeb pela Prefeitura desse Município e

pedido de providências para convidar essa entidade sindical a fim de apresentar as

denúncias e para averiguar como estão sendo usados os recursos mencionados.

Nº 6.019/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça do Estado denúncias formuladas pelo

Sind-UTE de Ibirité sobre o uso indevido dos recursos do Fundeb pela Prefeitura

desse Município e pedido de providências para averiguar o uso de tais recursos em

2007, 2008, 2009 e 2010 na compra de veículos supostamente inadequados aos fins

estipulados.

Nº 6.020/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Ministério Público do Trabalho cópia das notas taquigráficas da 2ª

Reunião Conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Educação, em

29/4/2010, e do documento do Sind-UTE de Ibirité que menciona, assim como pedido

de providências para examinar denúncias sobre cerceamento de atividade sindical

por parte da Prefeitura Municipal de Ibirité e sobre violação ao art. 1º, § 1º, da Lei

Federal nº 11.738, de 16/7/2008. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 6.021/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para agilizar a

conclusão do inquérito em que figura como vítima Iris Bezerra Freire, no Município de

Manga, e seja dada ciência da resposta ao requerimento ao Deputado Iriny Lopes,

Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados.

Nº 6.022/2010, da Comissão de Administração Pública, em que solicita seja

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

os militares, por meio da intranet, sobre a transferência do título eleitoral para o

domicílio do militar.

Nº 6.023/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhada manifestação de aplauso aos policiais civis lotados na 5ª Delegacia do

Departamento de Investigação Antidrogas que atuaram na operação que culminou

com a prisão de quadrilha de traficantes de drogas que, segundo relatos, eram
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integrantes da organização Primeiro Comando da Capital - PCC - e estariam

planejando o sequestro de um empresário mineiro.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada Gláucia Brandão

e outros e do Deputado Sargento Rodrigues.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Segurança

Pública e de Meio Ambiente e do Deputado Mauri Torres.

Oradores Inscritos

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

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

público presente, cumprimento especialmente os servidores do Judiciário, os

professores e trabalhadores do Estado de Minas Gerais, a quem dedico minha fala.

Hoje, chamou-me a atenção o fato de a imprensa, os jornais e a televisão

divulgarem, Deputada Maria Tereza Lara, o crescimento de 22,6% do número de

homicídios em Belo Horizonte.

Esses dados divulgados pela própria Secretaria de Defesa Social mostram que a

Capital teve um registro de 22,6% em comparação com o ano passado, no primeiro

bimestre. Foram assassinadas 115 pessoas em Belo Horizonte em 2009; e neste ano

- janeiro e fevereiro - já foram assassinadas 141. Isso se refletiu em diversas regiões

da Capital, especialmente na Centro-Sul, onde o número de homicídios era 18, mas

houve um aumento de 350%. Deputada Maria Tereza Lara, por que estou falando

sobre o registro do número de homicídios na Região Metropolitana? Porque esta

Casa tem feito um esforço muito grande. Temos acompanhado a importante luta dos

policiais militares e civis em Minas Gerais, que obtiveram aumento, reajuste,

aposentadoria especial e adicional. Aliás, o Estado está investindo em novas viaturas

e novos armamentos, mas isso não se tem refletido na segurança do cidadão. Algo

deve estar errado neste Estado.

Hoje pudemos perceber, mais uma vez, o erro que está ocorrendo em Minas

Gerais. Deputada Maria Tereza Lara, pela manhã, os trabalhadores da empresa

Aethra Centauro - aliás, a maioria deles é jovem -, a qual fica ao lado do Carrefour,

em Contagem, deflagraram greve pela melhoria das condições de trabalho e pela
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negociação da PLR. Pasmem os senhores e as senhoras! Numa simples greve de

trabalhadores, na porta de uma fábrica de porte médio, havia 20 viaturas policiais, um

aparato policial de guerra, toda a tropa de choque. Na verdade, eram tantos policiais

que o trânsito ficou engarrafado na região do Carrefour. Resta-nos uma pergunta.

Será que estamos equipando e dando aumento para os nossos policiais militares

simplesmente para reprimir o movimento social e sindical em Minas Gerais? Será que

essa é a lógica que está orientando o Governador Antonio Augusto Anastasia? Isso

não faz sentido. Enquanto o número de homicídios está crescendo, vemos um

aparato abusivo nas portas da fábrica. Mas isso não ocorreu só hoje. Há pouco mais

de 15 dias, eu e o Deputado Durval Ângelo fomos convocados às pressas, de

madrugada, para comparecermos à portaria de uma fábrica em Betim porque a

Polícia Militar estava lá, aliás, fazendo segurança particular para as empresas, o que

tem motivado uma investigação por parte do Ministério Público. Todas as vezes que o

trabalhador vai exercer o seu legítimo direito de manifestação, ocorre um aparato

policial exagerado. No Congresso Mineiro de Municípios, as professoras da rede

estadual de Minas Gerais estavam fazendo legitimamente a sua manifestação,

quando foram recebidas com “spray” de pimenta, professores foram agredidos no

Expominas. Isso demonstra que este governo não tem compromisso com os

movimentos sociais nem respeita o legítimo direito de manifestação.

Portanto faço esse registro de repúdio pela atitude da Polícia Militar hoje na porta

da Aethra Centauro.

Não estou aqui fazendo repúdio pela figura do trabalhador da PM, mas sim à figura

do Comando da PM em Minas Gerais, que tem um nome: Governador Antonio

Anastasia. Nenhum policial militar, nenhum comandante age sem ordem expressa

superior. A PM é hierarquizada, não toma atitude de sua própria cabeça. Há política

de governo neste Estado que não respeita o movimento dos trabalhadores e dos

servidores públicos.

Nesta oportunidade, antes de conceder aparte à ilustre Deputada Maria Tereza

Lara, trago aqui a informação de que o Bloco PT-PMDB-PCdoB esteve, na semana

passada, em reunião com o Governador Antonio Anastasia. Entre os pontos

discutidos, estava a greve dos professores da rede estadual de ensino. Confesso
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para as senhoras e para os senhores que voltamos completamente desapontados

com a atitude do Governador, que tem sinalizado que não negociará com os

professores, que não aplicará o piso salarial em Minas Gerais e que nem sequer

reabrirá negociações. Adentrarei esse ponto especificamente, mas antes concedo

aparte à ilustre Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado Carlin Moura, concordo

com V. Exa., porque, de fato, a polícia não pode, de forma alguma, ter como

prioridade a repressão dos movimentos sociais. Realmente nossa comissão tem

percorrido todo o Estado para fazer diagnóstico. A luta contra a violência, o crime e a

droga é árdua. Precisamos unir esforços e não podemos aceitar essa situação. Como

V. Exa. disse muito bem, o problema não é dos profissionais de segurança, que estão

cumprindo ordem. O problema são as ordens do governo, que está usando a polícia

para reprimir os movimentos sociais. Temos recebido inúmeros “e-mails” em relação

aos profissionais da educação e já registramos aqui que nosso Bloco PT-PMDB-

PCdoB apresentou emenda para que fosse pago o piso. Entretanto não conseguimos

aprová-la. Estamos unidos aqui, Deputado, no combate a toda situação injusta em

relação aos servidores públicos da segurança e da educação.

O Deputado Carlin Moura* - Agradeço o aparte da Deputada Maria Tereza Lara.

Esclareço que nosso Bloco teve posicionamento muito claro na reunião com o

Governador. Primeiro, temos a compreensão de que a negociação com os

professores da rede estadual é perfeitamente possível, porque há a Resolução nº

21.054, do TSE, que determina que a aprovação pela via legislativa de proposta de

reestruturação de carreira de servidores não se confunde com revisão geral de

remuneração, portanto, não encontra obstáculo na lei eleitoral. O único obstáculo que

existe é a data estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o dia 30 de

junho. Até essa data, se não for aumento geral para todos os servidores, se for para

uma única carreira, é possível, sim, o governo do Estado negociar com os

professores da rede estadual de ensino. Manifestamos esse posicionamento perante

o governo do Estado.

O segundo ponto, com o qual não podemos concordar - discordamos da opinião do

governo de Minas Gerais -, é o de que não é possível promover a aplicação do piso
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salarial dos professores porque o Estado estaria no limite da Lei de Responsabilidade

Fiscal. É importante dizer que a educação, em Minas Gerais, em 2001, gastava

30,57% da receita corrente líquida. Em 2009, esse valor caiu para 14,82%. Os

investimentos em educação nestes últimos oito anos caíram pela metade: de 30% da

receita corrente líquida para 14%.

Em compensação, os investimentos em infraestrutura - leia-se Linha Verde, Centro

Administrativo e outros gastos - aumentaram em 220% em relação à receita corrente

líquida. Essa é a marca deste governo, que investe muito em palácios, mas não

valoriza os professores e os servidores. A Lei de Responsabilidade Fiscal deveria

exigir do governo do Estado que pelo menos recompusesse os investimentos nos

mesmos patamares de 2001 e 2002, levando-se em conta que o gasto com o servidor

público em 2009 está em 43% da receita corrente líquida. Portanto, há margem de,

no mínimo, 6% sobre a receita corrente líquida para negociar com os trabalhadores

da educação.

Esclarecemos que Minas Gerais insiste em não aplicar o piso nacional dos

professores e induz a população a erro. Na verdade, como bem divulgou o Sind-UTE,

o vencimento básico de professor com nível médio, em Minas Gerais, é de menos de

um salário mínimo, é de R$369,89, enquanto o vencimento básico do Auxiliar de

Serviços de Educação Básica é de R$363,83. Esse é o vencimento básico praticado

em Minas Gerais, inferior ao salário mínimo. Quando o governo diz que paga o piso,

está mentindo, porque paga teto salarial de R$935,00, que prejudica o trabalhador

que tem mais tempo na carreira, que não valoriza o trabalhador que tem melhor

formação. Um professor com 15 anos de casa é prejudicado em relação àquele que

tem 2 anos de carreira, por exemplo. Derruba-se a carreira do professor e os

quinquênios, e aplica-se um teto.

No ajuste aprovado, nosso Bloco apresentou emenda, que foi derrubada por esta

Casa. Tenho encontrado muitos colegas Deputados reclamando que apareceram no

jornal do Sind-UTE como traidores da educação. Quero dizer a esses Deputados que

ainda têm a chance de se redimir com os professores, pois está em pauta, nesta

Casa, o Projeto de Lei nº 2.215/2008, que trata do Plano Decenal de Educação. Esse

projeto foi aprovado em 1º turno, e parece que lhe deram sumiço em 2º turno. Se
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colocarem esse projeto em votação em 2º turno e aprovarmos o Plano Decenal de

Educação, nele estará contemplada a Emenda nº 43, que também prevê o

pagamento do piso salarial para os professores. A emenda diz: “Assegurar, a partir do

primeiro ano de vigência deste plano, que o vencimento inicial das carreiras dos

profissionais do magistério e de educação de Minas Gerais corresponda, no mínimo,

ao valor determinado na Lei Federal nº 11.738 para uma jornada de 24 horas”. Então,

queremos aprovar o Plano Decenal de Educação no Plenário desta Casa a tempo

para sanção do governo do Estado, ou seja, até o dia 30 de junho. Queremos

valorizar o servidor público, o professor e o trabalhador. Ao invés de o Governador

Antonio Augusto Anastasia encher as portas das fábricas com a polícia para bater em

trabalhador, deveria aprovar o Plano Decenal de Educação para aplicar o piso salarial

para os professores e valorizar o servidor de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados. Saudação

especial aos trabalhadores do Judiciário e do Poder Executivo. Parabenizo os

servidores do TJ, aqui representados pelos três sindicatos - Sinjus, Sindojus e

Serjusmig.

Quero parabenizá-los pela união e pela unidade na luta. Mais do que ninguém,

vocês sabem dos frutos desse entendimento, de que já desfrutam, pois, de certa

forma, foi uma grande conquista a recomposição de 10,14%, que inicialmente sofreu

a resistência do TJ. Mas, com a presença e a atuação de vocês nas galerias, foi

possível, de início por emenda de nossa autoria, posteriormente respaldada pelo

próprio TJ, por meio de mensagem enviada a esta Casa, garantir essa recomposição.

Parabéns. Contem sempre conosco.

O segundo assunto que trago a esta tribuna, Sr. Presidente, é nossa solidariedade

e apoio a mais de 1.200 famílias que ocuparam hoje a Sedru. Alguns estão dizendo

que as famílias invadiram a Secretaria de Estado, mas discordo: na verdade, elas

ocuparam, o que é bem diferente, uma Secretaria que é pública, é do povo,

ressaltando a importância da moradia para o Secretário, o governo e os

Desembargadores, que amanhã decidirão pelo despejo ou não. São mais de 1.200
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famílias dos acampamentos Dandara, Camilo Torres e Irmã Dorothy, que agora se

encontram de certa forma assentadas, pois neste momento estão acampadas na

Praça Raul Soares, onde ficarão até serem recebidas pelo Governador. O acesso à

moradia digna é responsabilidade do Estado, que vem captando recursos do governo

federal, por meio da Cohab, sem acrescentar qualquer valor a ele. Nosso Fundo de

Habitação está parado, e é vergonhosa a situação em termos de moradia em Minas

Gerais. Então nossa solidariedade e nosso apoio a essas famílias.

Nossa reivindicação ao Governador é que receba representantes dos

acampamentos Irmã Dorothy, Camilo Torres e Dandara. Mas nosso apelo aqui é que

se unam as duas lutas por dois direitos importantes, fundamentais: a moradia e a

educação, como se faz nesta tarde, com um prestando solidariedade ao outro.

Ressalto ainda a importância da participação, mesmo sendo de outra esfera, de outro

Poder, dos companheiros e das companheiras do TJ, que também estão solidários,

dando seu exemplo de união e unidade de ação, já em condição diferente, ou seja, na

celebração de uma conquista. A luta dos trabalhadores da educação e das famílias

pela moradia ainda é para que sejam ao menos recebidos. Não dá para entender,

Deputado Vanderlei Miranda, a vaidade do nosso Governador, que nos recebeu de

maneira respeitosa. O que destacamos para ele foi a importância de receber também

os trabalhadores e as trabalhadoras da educação e as famílias desses

acampamentos. Não se pode compreender; é vaidade insustentável. O Governador

dizia-nos: “Não é de bom tom o Governador receber trabalhadores em greve”.

Na verdade, não é de bom tom deixar de receber, fechar uma interlocução, não

manter diálogo com o que há de mais precioso no Estado de Minas Gerais, os

trabalhadores da rede pública, sobretudo os da educação. Sou grato às professoras e

aos professores; somente estou aqui e tenho tranquilidade de falar em público graças

a eles que me alfabetizaram e me deram condições de fazer os cursos de Filosofia e

Teologia. Entretanto, os cursos fundamental e médio foram essenciais à minha vida.

Hoje qualquer profissional depende da educação. Por exemplo, para que um pedreiro

entenda uma planta, ele depende da formação adquirida com seus professores. No

entanto, existem equívocos por parte da imprensa ou de algumas pessoas do

governo, que conseguem enganar os nossos próprios colegas Deputados. Na
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verdade, o que o governo estabeleceu é o teto, e não o piso salarial. Alguns auxiliares

recebem um piso em torno de R$280,00. Encontramos contracheques de auxiliares

de serviçais de cantinas com salário-base de R$280,00. Isso não tem sido falado. O

valor divulgado é de R$369,00, porém há muitos contracheques com valor menor que

esse. Esse é o salário-base! Os colegas Deputados devem entender que o salário-

base é que dá sustentação à carreira e à sua progressão, garante o sustento do

pensionista ou aposentado e dá um pouco de segurança a esses trabalhadores e

trabalhadoras, Deputado Vanderlei Miranda. A nossa união e a do Bloco PT-PMDB-

PCdoB é de fundamental importância para uma categoria essencial; aliás, iremos nos

reunir às 16 horas.

Deputado Vanderlei Miranda, antes de conceder-lhe o aparte - o que farei com

muita honra -, gostaria de esclarecer o equívoco do Desembargador Wander Marota.

Deputado Carlin Moura, parece que esse Desembargador não foi bem nos estudos

ou, quem sabe, faltou a algumas aulas importantes, pois coloca a educação como

serviço essencial, de acordo com a Lei de Greve. A educação é um serviço

importante, fundamental, mas, de acordo com a Lei de Greve, não se enquadra no

serviço essencial, o qual deve ter o mínimo de funcionamento. Desembargador

Wander Marota, V. Exa. concede uma decisão pela ilegalidade da greve

fundamentada no art. 11. Entretanto, esse artigo se reporta ao art. 10, segundo o qual

“são considerados serviços ou atividades essenciais: tratamento e abastecimento de

água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; assistência

médica e hospitalar; distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

serviços funerários; transporte coletivo; captação e tratamento de esgoto e lixo;

telecomunicações; guarda; uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e

materiais nucleares; processamento de dados ligados a serviços essenciais; controle

de tráfego aéreo e compensação bancária”. Desembargador Wander Marota, na Lei

nº 7.783 não há nenhum inciso que inclua a educação como serviço essencial. Sr.

Desembargador, como justificar, em sua decisão, que a educação seja um serviço

essencial e como estabelecer multa diária de R$10.000,00? Isso é um grande

equívoco. Na verdade, a atitude mais nobre de um Desembargador ou de qualquer

cidadão é reconhecer seus erros.
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Apelamos também para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para que reconheça

a luta dos nossos trabalhadores e trabalhadoras da educação e que valorize essa

luta. Se não fossem os professores, eles não estariam no posto em que estão hoje.

Reconhecer é fazer justiça.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Deputado Padre João, primeiro quero

parabenizar o colega pelo discurso e pela sua clareza. Creio que não fica dúvida

alguma em relação a essa decisão.

Na semana passada, os servidores da Justiça aqui estavam, lutando e

acompanhando os trabalhos para que fosse votado o projeto que concedia o

aumento, cuja votação foi permitida a partir da iniciativa deste Deputado, ao pedir o

adiamento de votação de todos os outros projetos que, de certa forma, impediam a

votação desse projeto e do projeto de extensão do auxílio-maternidade. Todos os

dois foram votados na semana passada, em razão do empenho não de um Deputado

- como eu disse, o pedido de adiamento foi uma iniciativa minha -, mas do Bloco do

qual V. Exa. é Líder e tenho a honra de ser um dos Vice-Líderes.

Em relação à educação, passei todo o fim de semana em Manhuaçu, desde

sábado, e retornei ontem, segunda-feira. Lá também professoras me abordaram,

desesperadas com a situação. Passei-lhes o resultado da reunião com o Governador.

Eu mesmo, em outra oportunidade, estive na tribuna, com dois comprovantes de

pagamento, conhecidos como contracheques. Naquela oportunidade, aproveitei para

dizer que, em Minas, fala-se muito em choque de gestão, e eu tinha, nas minhas

mãos, não dois contracheques, mas dois “contrachoques”, porque mostravam o valor

absurdo e inconstitucional de R$350,00 de salário para o servidor no nosso Estado.

Quero crer que nossos servidores estão precisando de atenção maior no tocante a

essa questão. Ouvimos da boca do Governador que ele reconhece que o salário é

pequeno, mas esperamos que não fique apenas no reconhecimento, em reunião com

o Bloco de Oposição nesta Casa. Que passe do reconhecimento à prática e se

chegue a uma remuneração justa para esses trabalhadores e trabalhadoras. As 24

horas de trabalho são só um número. Tenho filha também professora e sei o quanto

ela trabalha em casa, o quanto leva de serviço para casa. Ou seja, as 24 horas se

referem ao serviço em classe, mas, se o serviço extraclasse fosse remunerado, creio
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que o salário subiria muito além do determinado pela lei.

Fica aqui minha manifestação em favor dos trabalhadores e das trabalhadoras, que

poderão continuar contando com nosso empenho. Iremos até onde pudermos, no

sentido de tentar, com eles, conquistar o que, por direito e justiça, merecem e aquilo

do que carecem. Obrigado, Padre João.

O Deputado Padre João* - Sou eu que agradeço a V. Exa.

Neste segundo que me resta, Sr. Presidente, quero fazer uma leitura ao

Governador, porque, na conversa com ele, ele dizia que há impedimento. “O TSE

definiu, na Resolução nº 21.054, de 2/4/2002, que: ‘A aprovação pela via legislativa

de proposta de reestruturação de carreira de servidores não se confunde com revisão

geral de remuneração e, portanto, não encontra obstáculo na proibição contida no art.

73, inciso VIII, da Lei nº 9.504, de 1997’.” Sr. Governador, em 2006, a situação era

igual à atual - ano de eleição, quando o Governador Aécio Neves buscava sua

reeleição.

A Lei nº 16.198 foi votada em 26 de junho e garantiu a gratificação dos pilotos, e a

Lei Complementar nº 92 foi votada em 23 de junho e estabeleceu os vencimentos do

Defensor Público, do Procurador do Estado e dos advogados autárquicos. Termino,

Sr. Presidente, dizendo que a Lei nº 16.192, votada em 23 de junho, beneficiou o

Secretário particular de Aécio Neves e garantiu o valor das funções e gratificações,

além da Polícia Militar, que também foi depois da data que ele alega, em 26 de abril.

Então não existe impedimento em relação ao prazo, que entendemos ser 30 de

junho. Assim, temos ainda o mês de maio e todo o mês de junho para aprofundar

essa discussão e garantir justiça aos trabalhadores e às trabalhadoras da área de

educação. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, colegas Deputados, servidores da

Justiça presentes, guerreiros do Poder Judiciário, que têm feito desta Casa uma

trincheira em busca dos seus direitos; aliás, quero falar sobre isso daqui a pouco.

Primeiramente, Sr. Presidente, gostaria de trazer assunto de extrema importância. Há

mais de dois anos, estamos lutando contra o que chamamos de “overbooking” dos
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planos de saúde, que comercializam milhares e milhares de contratos. Em Minas

Gerais, estão à beira de 1 milhão de contratos e não conseguem dar o devido

atendimento ao consumidor. O cidadão paga caro pelo plano de saúde e, quando

tenta marcar médico, só consegue para daí a 60, 90 ou 120 dias. Quando se vai a

hospital da rede credenciada, assiste-se a filas intermináveis. Os planos de saúde

lavam as mãos, dizem que os problemas não são deles, mas dos hospitais, e pagam

valores ínfimos aos profissionais credenciados, cooperados e aos hospitais.

Hoje, Sr. Presidente, um sujeito chamado Dr. Cechin, que certamente é pago pelos

planos de saúde, disse que a culpa não é dos planos de saúde, e sim dos

consumidores. Quem mandou os consumidores fazerem planos de saúde? Ele hoje

atua em instituto, talvez seja o instituto Dr. José Cechin. Esse executivo do Instituto

de Estudos de Saúde Suplementar - IESS - disse claramente a um jornal que o

problema é dos consumidores, não dos planos de saúde. Esse cidadão, ex-Ministro

da Previdência Social durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, disse que o

problema é do consumidor que procurou plano de saúde e que o consumidor não

pode colocar a culpa no plano de saúde quando não é atendido pelos médicos ou nos

hospitais. Isso foi o que ele disse hoje no jornal “Hoje em Dia”, colocando a culpa nos

consumidores. Pobres consumidores, que pagam caro e não conseguem ser

atendidos pelos médicos e nos hospitais credenciados pelos planos de saúde. Esse

Sr. José Cechin não conhece a realidade ou está laborando de má-fé, pois colocar a

culpa em consumidor que não é atendido em hospital é o mesmo que colocar a culpa

no marisco na briga entre o mar e o rochedo. O Sr. José Cechin desconhece a lei do

Código do Consumidor, que diz claramente que não se pode receber por serviço que

não foi prestado. Como pode um plano de saúde vender contratos, não dar conta de

prestar atendimento e dizer que a culpa é do hospital ou do consumidor? Por que,

então, continuam vendendo novos contratos? Evidentemente, esse cidadão está a

serviço dos planos de saúde.

Quando alguém não é atendido no hospital, lógico que isso gera ônus para o

consumidor e benefício econômico para a administradora do plano de saúde ou para

a cooperativa. O que queremos, o que exigimos da Agência Nacional Suplementar é

que os planos de saúde só comercializem contratos dentro da sua capacidade de
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atendimento. Se o plano não consegue atender na rede credenciada ou própria, que

pare de vender novos contratos, que pare de enganar e ganhar dinheiro às custas do

consumidor.

Visitamos dois grandes hospitais de Minas Gerais: Felício Rocho e Vera Cruz. São

duas excepcionais casas de saúde. São dois hospitais de ponta, com impressionante

estrutura a serviço do cidadão. Mas o que se vê nessas duas casas de saúde é que

não estão dando conta de atender a enorme quantidade de consumidores,

especialmente da Unimed. A Unimed completará 1 milhão de associados. O número

de associados aumentou em mais de 500% nos últimos 10 anos. Em 1996, por

exemplo, eram 300 mil associados aproximadamente, e agora são 1 milhão de

associados. E a rede de hospitais? A rede de leitos credenciada passou de 1.100

para 1.230, incluindo os novos leitos que ela construiu. Ela chegará a quanto, a 2

milhões de associados? E como as pessoas farão? É o chamado “overbooking”. É

como se um restaurante tivesse comida para 10 pessoas e vendesse para 12. Aqui

estamos tratando de saúde e não podemos permitir que um cidadão seja levado de

um hospital para outro, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, e

algumas pessoas tenham de ser levadas para Contagem. Visitaremos os hospitais de

Contagem e Betim. Mostraremos que assistimos à grande lesão ao consumidor, que

comprou plano de saúde e, na hora do atendimento, não será atendido e morrerá na

fila do plano de saúde. Assistimos a esse absurdo! É o chamado “overbooking”.

Vende-se além da capacidade.

Sr. Presidente, quero me referir também aos projetos do Judiciário que se

encontram em tramitação nesta Casa, especialmente o Projeto de Lei nº 4.389, que

fixa a data-base para os servidores do Judiciário. Fomos procurados pelos sindicatos,

que são absolutamente sérios. Nesta Casa, às vezes nos deparamos com

sindicalistas radicais, que não têm compromisso com a ética e a responsabilidade.

Fomos procurados pelo Sinjus, pelo Serjusmig e por todos os sindicatos que

representam os servidores do Judiciário, que sabem do nosso comportamento.

Pediram-nos que incluíssemos emenda de recuperação salarial da ordem de 10,14%.

Disseram-nos que era ideia já assimilada pelo Presidente do Tribunal,

Desembargador Sérgio Resende. Confiando nos sindicatos, acrescentamos essa
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emenda e não fomos surpreendidos, pois o Tribunal encaminhou documento a esta

Casa dizendo que reconhecia a importância da medida, que significava a

recomposição de 10,14%. O Tribunal dizia que tinha dificuldade para fazer com que

essa medida fosse retroativa. Atendendo a orientação de que fosse incluída emenda

compatível com o que o Tribunal poderia pagar dentro das suas limitações

orçamentárias, a emenda foi aprovada na comissão, e o Tribunal está chancelando

esse reajuste. Espero que alguns Desembargadores, como foi feito no passado, não

se rebelem contra esse reajuste dos servidores. Esse reajuste é devido. Trata-se de

recomposição salarial que trará um mínimo de dignidade e de respeito a essa

categoria do Judiciário, que tem realmente prestado relevantíssimo serviço ao

jurisdicionado mineiro.

Chamo a atenção para o fato de que hoje temos, no Juizado Especial Civil, 600 mil

processos. Isso inviabiliza a Justiça, mas aquele cidadão que nunca teve acesso ao

Judiciário agora está tendo, com a edição deste juizado chamado de Juizado da

Cidadania, que funciona desde 1999, com o trabalho desses abnegados servidores

que prestam serviço à Justiça mineira.

Portanto, creio que, ao acolher essa sugestão de emenda - reivindicação dos

sindicatos e reivindicação justa dos servidores mineiros -, o Tribunal de Justiça dará

largo passo na melhoria das condições para os servidores e na qualidade do serviço

prestado à sociedade mineira. Então, não havia razão para que esses Deputados,

acompanhados por outros pares desta Casa, deixassem de acolher tal emenda

sugerida.

Sr. Presidente, também trago ao conhecimento desta Casa uma luta daqueles que

escolheram a cidade de Brumadinho para morar e que hoje foram surpreendidos com

o aumento do IPTU, à beira de 2.000%. Digo isso porque tenho defendido a tese de

que o IPTU deve ser imposto justo, que leve em conta a condição contributiva

daquele que mora em determinado Município. No caso de Brumadinho, creio que

faltou até bom senso por parte dos Vereadores locais, que aprovaram, no apagar das

luzes de 2009, reajuste no IPTU de aproximadamente 2.000%. Com isso tivemos de

ombrear esforços com os condomínios horizontais que circundam Belo Horizonte e

são localizados no Município de Brumadinho. Houve compromisso por parte do
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Prefeito da cidade de que será analisado todo e qualquer recurso contestando o valor

do IPTU. Portanto, colocamos no nosso “site” um modelo para a população de

Brumadinho elaborar seu recurso administrativo, o qual será entregue ao Prefeito

Municipal da cidade até o final do mês. Isso porque tal aumento não vigorará sem que

antes seja apreciado cada um dos recursos que apresentarmos.

Sr. Presidente, quero dizer também da minha preocupação com o movimento

grevista dos professores de Minas Gerais. No mês passado, quando aqui analisamos

o projeto de carreira dos servidores, o reajuste geral dos servidores da educação,

demos apoio integral a toda e qualquer proposta séria que tratasse de melhoria

salarial. Estaremos sempre ao lado dos servidores. O que temos pedido é que haja

prudência, que os servidores não fiquem exaltados, enfim, que exerçam o direito de

greve absolutamente dentro da lei. Aqui votaremos sempre os interesses dos

servidores da educação de Minas Gerais. Não podemos desconsiderar que são essas

pessoas que ensinam nossos filhos a trilhar o caminho da justiça, da honestidade, da

seriedade e da responsabilidade. São os professores que ensinam os primeiros

passos na vida de um cidadão. Portanto, não podemos deixar que um servidor como

esse seja colocado em condição indigna no que diz respeito a seu salário. Por isso

tenho me posicionado, nesta Casa, sempre ao lado dos professores, dos servidores

públicos estaduais. Foi assim em relação aos servidores da Secretaria de Defesa

Social. É esta a nossa luta em prol dos Delegados mineiros, que vieram para esta

Casa e conseguiram implantar a chamada carreira jurídica, e com muita justiça. O

projeto foi sancionado, e agora começa uma segunda batalha, por melhores

condições salariais. Não é razoável que um Delegado ganhe R$4.500,00, valor muito

aquém do que merecem e do que precisam. Portanto, estaremos ao lado dos

servidores públicos, como estivemos também ao lado dos Defensores Públicos, que

conseguiram, nesta Casa, escala de aumento salarial que lhes dará remuneração de

R$12.000,00 no ano de 2012, época em que realmente ganharão o que precisam

para prestar serviço digno à população carente, que não tem condições de pagar

advogado e ter acesso ao Judiciário.

Sr. Presidente, mais uma vez, gostaria de elogiar o trabalho do Procon Assembleia

e de todos os Procons de Minas Gerais. O Procon Assembleia está completando 13
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anos de sua criação, o que ocorreu em julho de 1997, por nossa iniciativa. Agora são

mais de 1.100.000 consumidores atendidos por ele - por sinal, bem-atendidos. Às

vezes ficamos impressionados como as pessoas são bem-atendidas no Procon e

como seus problemas têm uma solução imediata, sem a necessidade de recorrerem

ao Judiciário. Como já disse, se já são mais de 600 mil processos tramitando no

Judiciário Especial das Relações de Consumo e nos Juizados Especiais Cíveis, como

a Justiça irá atender a tamanha demanda? Este é o papel do Procon: atender as

pessoas, buscar solução para seus conflitos, evitar que a pessoa tenha de demandar

no Judiciário, o que, por sua natureza, é oneroso, demorado e caro para o Estado.

Portanto, fica aqui, mais uma vez, o meu abraço e o meu compromisso com o

Procon. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Gostaria de saudar a todos e a todas, bem como

parabenizar o conjunto dos servidores que se encontram nas galerias. De forma

muito especial, quero deixar aqui a nossa solidariedade aos servidores da educação,

que já estão paralisados há mais de 30 dias e cobram o cumprimento da legislação

federal, garantindo, assim, o piso nacional dos servidores da educação. Infelizmente

o governo do Estado não reconhece isso, que deveria estar vigorando a partir de 1º

de janeiro deste ano.

Cumprimento ainda os servidores do Judiciário, os três sindicatos que representam

a categoria: Sinjus, Serjusmig e Sindojus. Ressalto o total apoio do Bloco PT-PMDB-

PCdoB em relação à data-base. Trata-se de uma reivindicação antiga da categoria, a

qual faz justiça com o conjunto dos servidores. Aliás, discutiremos com a bancada a

possibilidade de se fazer uma inversão de pauta para votarmos o projeto dos

servidores primeiramente e, depois, travarmos a pauta. Afinal, nossa proposta é

travar a pauta de votação, enquanto o governo não sinalizar em defesa dos

servidores. Depois de conversar agora há pouco com alguns servidores, faremos a

proposta de votar a inversão de pauta para que o projeto seja votado em primeiro

lugar e, então, aprovarmos esse projeto já em 1º e 2º turnos. Nos demais projetos,

realmente manteremos uma posição firme em solidariedade aos servidores da

educação. Estamos apresentando um requerimento para realizarmos uma audiência
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na Comissão de Direitos Humanos. Estão chegando denúncias muito sérias de todo o

Estado de Minas Gerais sobre perseguição, ameaça e assédio moral em relação aos

servidores, e isso não vamos admitir de maneira alguma. Isso é muito grave, por isso

não vamos admitir essa situação. Os servidores têm de ser respeitados. Então

estamos propondo a realização de uma audiência pública, porque se trata de um

direito dos servidores. Eles estão reivindicando o cumprimento da legislação.

O interessante é que o Estado, na hora de cumprir a lei, torna-se muito eficiente

quando o assunto é de interesse dele. Ou seja, quando é para aumentar imposto,

aprovar as leis de seu interesse, comprar caveirão para reprimir os servidores, não

falta dinheiro. E também não falta verba para construir o Centro Administrativo, uma

obra estimada em quase R$2.000.000.000,00. Esse dinheiro seria suficiente para

garantir a dignidade dos servidores públicos, no entanto o governo, infelizmente,

optou por construir um elefante branco.

Sabemos que, no mundo inteiro, a lógica da administração pública é a sua

descentralização, e não a centralização num local de difícil acesso aos servidores e a

toda a comunidade, ainda mais com o avanço da internet e dos meios de

comunicação. Ao invés de descentralizar as ações do Estado em todas as suas

regiões, ele faz o contrário. Por exemplo, a emissão de um documento que estava

sendo feito nas regionais do Estado, agora, está centralizada em Belo Horizonte.

Assim, uma carteira de motorista do cidadão às vezes demora mais de 120 dias para

ficar pronta. E esse cidadão ainda corre o risco de ser multado por andar com sua

carteira vencida, e até de perder o emprego. Como já disse, na hora do Estado

defender os seus interesses, ele é muito eficiente; e, na hora de aumentar a conta de

luz e a água, ele também o é. O IPVA daqui é mais caro que em outros Estados, e

ainda, quando vai definir o valor do ICMS, a carga tributária em nosso Estado é maior

que em outros lugares. Um exemplo típico é o ICMS do álcool. Em Minas Gerais, a

taxa é de 25%; em Goiás, 13%; em São Paulo, 12%, o que corresponde à metade do

valor do ICMS do álcool cobrado aqui. Portanto tudo é mais caro em Minas Gerais,

por isso, nos últimos anos, a arrecadação do Estado aumentou praticamente três

vezes. Em relação aos investimentos na educação, eles diminuíram praticamente

pela metade nos últimos anos. Os valores aplicados pelo governo do Estado tiveram
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uma diminuição de cerca de 15% nos últimos anos. A arrecadação do Estado

aumenta, e o governo diminui os recursos da área de educação. Um verdadeiro

absurdo. Os servidores públicos estão sobrevivendo com um salário de fome. Tem

professor passando fome. Tenho, em mão, vários contracheques que comprovam

isso. Está aqui o vencimento básico de R$330,75, referente ao salário de um

professor. Um salário de fome. Um outro professor da educação básica recebe, como

provento base, o salário de R$378,46. Está aqui a prova, o contracheque dele, para

quem quiser ver. O contracheque é o comprovante, não estamos fazendo

propaganda enganosa.

O governo fala que definiu um piso remuneratório, mas isso não foi o que ele havia

prometido, já que aí todas as gratificações são descontadas. O que o servidor quer é

o provento básico, o valor básico, o salário básico, que é o que está garantido na

legislação. Mas infelizmente o governo não cumpre a lei federal. Volto a repetir:

existem servidores recebendo menos que um salário mínimo, um salário de fome.

Não tem como o servidor ter dignidade recebendo um salário desse. Estão aqui os

contracheques.

Tenho um outro contracheque de um servidor da Polícia Militar de Minas Gerais, da

Diretoria de Recursos Humanos, e é Vice-Diretor Técnico Ambulatorial. À primeira

vista, vocês podem achar que ele ganha um salário muito alto, mas sabem qual é o

salário dele, a sua remuneração básica? Pasmem, o provento-base desse servidor é

de R$245,62, com todas as gratificações, inclusive quinquênio. Ele recebe menos de

um salário mínimo. A prova disso está aqui. Ele tem todos os contracheques. Aliás,

todas essas pessoas têm nome e sobrenome, como é o caso da Sra. Marina Maria

Siqueira Machado. O governo não pode continuar falando que isso não existe no

Estado.

Gostaria de ler um “e-mail” que recebi. (- Lê:) “Como entusiasta do seu trabalho na

Assembleia, vi, no jornal “O Tempo”, uma publicidade sobre a sua cobrança para um

aumento real para os servidores, então gostaria de reforçar o que V. Exa. vem

dizendo. Servidores recebendo menos de um salário mínimo. Minha mãe foi

funcionária do Hospital da Polícia Militar durante 25 anos e está aposentada. Observe

o contracheque dela, que eu coloquei anexado a esse “e-mail”. O absurdo é que o
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salário dela, com todos os benefícios, soma R$479,56, e o seu salário-base é de

R$245,62. Isso é injusto para quem trabalhou a vida inteira para o Estado. O certo

não seria a remuneração básica, mas um salário mínimo”. Ela recebe como salário-

base menos de um salário mínimo, e a legislação federal proíbe isso. A nossa

indignação é porque a lei é severa no momento de valer para o cidadão comum. Se,

por exemplo, a pessoa não pagar o IPVA do carro, este será apreendido; da mesma

forma, se não pagar a conta de água e de luz, ela terá de pagar multa e ainda poderá

ter a sua água ou luz cortada. Entretanto o Estado é o primeiro a descumprir a

legislação. O Estado não cumpre a legislação, como os senhores podem ver ao

analisar o salário de R$245,62 de um servidor.

Eu queria deixar toda a nossa solidariedade aos servidores e também todo o nosso

protesto e indignação em relação ao corte de pontos que está sendo feito pelo

governo do Estado. É um verdadeiro absurdo o corte do ponto. Aliás, o governo

queria ainda substituir esses servidores, mas ele foi impedido por uma decisão da

Justiça.

Fica aqui a nossa solidariedade, porque não é justo nem humano, e muito menos

certo, o que o governo está fazendo. Ele tinha de cumprir a legislação. Só eu

apresentei mais de 12 emendas, por exemplo, a emenda para o piso nacional de

educação, que infelizmente foi vetada pela base do governo. Também apresentamos

a emenda para garantir o aumento retroativo a janeiro, inclusive para os outros

Poderes, o que é o certo. Nós votamos e aprovamos essa emenda, entretanto o

Estado não tratou com a mesma isonomia os servidores da educação, que

infelizmente não tiveram o mesmo direito de retroação. Isso é muito injusto porque

não foi feita justiça para os servidores que ganham menos, pois eles também

contribuem com o Ipsemg e praticamente não têm direito a um atendimento médico.

Não existem médicos credenciados, esparadrapos, medicamentos, nada. É um

verdadeiro caos o Ipsemg no Estado inteiro. E o governo do Estado está querendo

dar calote. Ele quer pegar o dinheiro da contribuição dos servidores do Estado, que

pagaram durante anos para o Ipsemg, quase R$2.000.000.000,00, conforme projeto

que tramita nesta Casa, para praticamente dar o calote neles. Além de não garantir o

funcionamento do Ipsemg como deveria, com atendimento à saúde, inclusive bem no
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interior de Minas, o governo quer agora pegar o dinheiro desses servidores. Isso

realmente não é certo.

O servidor que tem o tempo para a aposentadoria não consegue aposentar-se no

Estado. Isso é um verdadeiro desrespeito, pois ele já tem o tempo, contribuiu, mas a

Secretaria enrola com a documentação, com a contagem de ponto. Um verdadeiro

absurdo, pois não garante a aposentadoria desses servidores. Então fica aqui o

nosso protesto também.

Temos aqui, aliás, o comunicado do Sind-UTE. Vejam só os vencimentos básicos

dos trabalhadores da educação. Com 10% de reajuste, um professor com nível médio

ganha R$369,89, e um professor com licenciatura plena, R$550,53. Então é dessa

maneira que o governo trata os seus servidores. Infelizmente ele se preocupa com

concreto e cimento, mas não se preocupa com o coração, com o povo, com o

sentimento, com os servidores públicos que atendem muito bem a população.

O Deputado Almir Paraca (em aparte)* - Gostaríamos de saudar o nobre Deputado

e cumprimentá-lo pela firmeza com que tem defendido, da tribuna e nas ruas, o

funcionalismo público, e em especial pelo acompanhamento que o Deputado vem

dando à greve dos professores.

Weliton, ontem eu participei de uma assembleia regional do Sind-UTE na cidade de

Unaí, congregando várias cidades da região. Os professores mantêm a determinação

e a firmeza de continuarem com a reivindicação e a luta. Estamos felizes com a

decisão, e a nossa região, portanto, está firme no movimento. Parabéns pelo seu

trabalho, Deputado Weliton Prado. É uma honra tê-lo na nossa bancada,

principalmente na relação com os movimentos sociais.

O Deputado Weliton Prado* - Gostaria de agradecer ao Deputado Almir Paraca, que

sempre me liga, como fez, por exemplo, da assembleia dos professores no Noroeste,

em Paracatu e em João Pinheiro, para passar-me informações sobre o movimento

nessa região. Os professores realmente estão mobilizados. Eu tive a grata satisfação

de participar de todos os atos e caminhadas. Os servidores estão fazendo

assembleias históricas, com mais de 15 mil servidores. Eles estão dando uma lição

de cidadania, de forma ordeira e pacífica, mas com muito protesto e energia,

reivindicando de fato os seus direitos.
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Estou assinando aqui dois requerimentos. Em um deles, solicito uma audiência

pública para debater as ameaças e perseguições sofridas pelos professores da rede

estadual de ensino, que lutam pela implementação do piso nacional do magistério de

R$1.312,00, em Minas Gerais. Há praticamente 10 anos, os servidores estão sem

aumento. Há ainda uma série de denúncias pipocando pelo Estado inteiro em relação

aos servidores que estão sendo agredidos, sofrendo pressões e ameaças nas

escolas e nas superintendências.

Além do corte de pagamento dos dias em que estão fora da sala de aula, ressalto

um ato de extrema maldade, visto que os salários são muitos baixos. Os professores

sofrem com a ameaça de substituição nas escolas, o que posteriormente foi proibido

pela Justiça. Mas agora são perseguidos por Diretores e Inspetores, que tentam

reprimir com ameaças de prejuízos na avaliação de desempenho que garante o

pagamento adicional na remuneração. Nesse sentido apresentamos esse

requerimento, e também um outro em que solicito providências urgentes com vistas a

receber representantes dos professores da rede estadual, que lutam pela

implementação do piso nacional do magistério.

Fica aqui, mais uma vez, a nossa solidariedade, o nosso apoio a esses bravos

servidores, à Justiça, em relação ao trabalho que está sendo feito pela nova direção

do Sind-UTE. Parabenizamos ainda a Bia. O servidor tem de realmente levantar a

cabeça, porque ele já está no fundo do poço e não há mais como sua situação piorar.

Portanto tem de haver sensibilidade para resolver esse problema de uma vez por

todas. A greve não interessa a ninguém, aos estudantes, aos pais, à comunidade

escolar e aos professores, a ninguém mesmo.

O governo tem de ter sensibilidade para resolver esse problema, porque a única

coisa que os servidores querem é que a lei seja cumprida e respeitada. O mínimo que

o governo deve fazer é cumprir a lei federal.

Para finalizar, gostaria de dizer da minha imensa alegria, pois estivemos no

Conselho Universitário da Universidade Federal de Uberlândia e foi aprovada a

expansão dessa universidade para as cidades de Monte Carmelo e Patos de Minas.

Esta é luta antiga, de mais de sete anos permanentes, junto ao Deputado Federal

Elismar Prado e ao Vereador Vítor Hugo, e agora está se tornando realidade. Foi
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grande a vitória. Fizemos grande mobilização e até consulta pública. A emenda do

PPA é do Deputado Federal Elismar Prado. Agradeço ao Deputado Almir Paraca, que

presidiu nossa reunião da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para

discutir a expansão da UFU para Monte Carmelo.

Parabenizo os servidores do Judiciário e todos os professores. Não abaixem suas

cabeças. Vão à luta, porque sem ela não há vitória. Não podemos aceitar estas

ameaças e perseguições que o governo do Estado vem fazendo. Ele tem de cumprir

a lei e estabelecer o piso nacional para os servidores de Minas Gerais. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 6.021/2010, da

Comissão de Direitos Humanos, 6.022/2010, da Comissão de Administração Pública,

e 6.023/2010, 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 13ª Reunião

Ordinária, em 11/5/2010, dos Requerimentos nºs 5.920 e 5.927/2010, do Deputado

Weliton Prado, e 5.949 a 5.954 e 5.986/2010, da Comissão de Direitos Humanos; e

de Meio Ambiente - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 11/5/2010, do Projeto de

Lei nº 4.406/2010, do Deputado Fábio Avelar (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Gláucia Brandão e outros em que
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solicitam a convocação de reunião especial para homenagear a Associação Artística,

Cultural e Desportiva Estrela - Grupo Sarandeiros - pelos trinta anos de sua fundação.

A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do

Regimento Interno.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita

tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei nº 4.389/2010. 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 as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 12,

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 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/5/2010

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Delvito Alves, Padre João, Antônio Júlio, Délio Malheiros e Ademir Lucas

(substituindo o Deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança do BSD),

membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento

Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

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

Delvito Alves, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 4.452, 4.462, 4.475, 4.478, 4.480 e 4.482/2010

(Deputado Sebastião Costa); 4.433, 4.439, 4.440, 4.444, 4.457, 4.461, 4.466, 4.472 e
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4.474/2010 (Deputado Delvito Alves); 4.429, 4.434, 4.437, 4.448, 4.449, 4.451, 4.464,

4.467 e 4.481/2010 (Deputado Gilberto Abramo); 4.432, 4.435, 4.441, 4.446, 4.453,

4.458, 4.470, 4.477 e 4.484/2010 (Deputado Padre João); 4.430, 4.436, 4.438, 4.442,

4.445, 4.460, 4.469, 4.476 e 4.479/2010 (Deputado Chico Uejo); 4.447, 4.450, 4.454,

4.459, 4.465, 4.468, 4.471 e 4.473/2010 (Deputado Célio Moreira); 4.428, 4.431,

4.443, 4.455, 4.456, 4.463 e 4.483/2010 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Neste momento, o

Deputado Célio Moreira comparece no recinto. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade dos Projetos de Lei nºs 4.332/2010, 3.087/2009 na forma do Substitutivo nº

1 e 4.335/2010 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves, em virtude de

redistribuição); 4.460/2010 (relator: Deputado Padre João, em virtude de

redistribuição), 3.730/2009 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Padre João),

4.136/2010 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves);

4.155/2010 na forma do Substitutivo nº 1 e 4.194/2010 com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado Célio Moreira, em virtude de redistribuição); 4.234/2010, registrando-se o

voto em branco do Deputado Célio Moreira (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

em virtude de redistribuição), e 4.389/2010 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). O

Deputado Dalmo Ribeiro Silva transfere a relatoria do Projeto de Lei nº 4.456/2010 ao

Deputado Padre João, que emite parecer pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da matéria com a Emenda nº 1. Submetido a discussão e votação, é

aprovado o parecer. O Presidente informa que continua em discussão o parecer em

que o relator, Deputado Chico Uejo, conclui pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.363/2010 com as Emendas nºs 1 e 2. Encerrada a

discussão, o Presidente submete a votação o parecer, que é rejeitado. Nos termos do

art. 138, § 3º, do Regimento Interno, é designado como novo relator o Deputado

Padre João. Os Projetos de Lei nºs 4.318, 4.407 e 4.408/2010 são retirados da pauta,

atendendo-se a requerimentos do Deputado Delvito Alves, aprovados pela Comissão.

O Projeto de Lei nº 3.180/2009 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do

Deputado Padre João, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são
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aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade dos Projetos de Lei nºs 4.400/2010 (relator:

Deputado Célio Moreira), 4.058/2009 (relator: Deputado Delvito Alves) e 4.391/2010

(relator: Deputado Padre João, em virtude de redistribuição). Os Projetos de Lei nºs

4.396 e 4.455/2010 são convertidos em diligência à Secretaria de Planejamento e

Gestão - Seplag -; o Projeto de Lei nº 4.483/2010, à Seplag e ao autor (relator:

Deputado Dalmo Ribeiro Silva); o Projeto de Lei nº 4.362/2010, à Secretaria de

Fazenda (relator: Deputado Célio Moreira); e o Projeto de Lei nº 4.479/2010, à Seplag

e à Prefeitura Municipal de Itapajipe (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em

virtude de redistribuição). 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 que concluem pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade dos Projetos de Lei nºs 2.821/2008, 4.424/2010, 4.452/2010 com a

Emenda nº 1, 4.478 e 4.480/2010 (relator: Deputado Delvito Alves, em virtude de

redistribuição). 3.740, 3.775, 3.949 e 4.067/2009, 4.409/2010 com a Emenda nº 1,

4.418/2010, 4.422/2010 com a Emenda nº 1, 4.429, 4.448, 4.449, 4.451, 4.464 e

4.467/2010 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição);

3.714/2009 e 4.417/2010 com as Emendas nº 1, 4.433, 4.440 e 4.444/2010, 4.457 e

4.472/2010 com as Emendas nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves); 4.277, 4.419,

4.426, 4.428 e 4.463/2010 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 4.261 e

4.427/2010, 4.450 e 4.454/2010 com as Emendas nº 1, 4.468 e 4.473/2010 (relator:

Deputado Célio Moreira); 4.430, 4.436, 4.469 e 4.476/2010 (relator: Deputado Padre

João, em virtude de redistribuição); 4.432, 4.435, 4.453, 4.458 e 4.477/2010 e

4.484/2010 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Padre João). 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 que solicitam sejam os Projetos de Lei nºs 4.414 a 4.416, 4.420, 4.421,

4.423, 4.437 a 4.439, 4.441, 4.445 a 4.447, 4.466, 4.470, 4.471, 4.474 e 4.475/2010

convertidos em diligência ao autor; e o Projeto de Lei nº 4.431/2010, à Secretaria de

Governo. Submetido a votação, é aprovado requerimento dos Deputados Dalmo



____________________________________________________________________________
490

Ribeiro Silva, Célio Moreira, Delvito Alves e Padre João em que pleiteiam seja

solicitado ao Presidente desta Casa que as reuniões da Comissão sejam transmitidas

ao vivo pela TV Assembleia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 11 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo - Padre João - Sebastião Costa.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 4/5/2010

Às 15h18min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Carlos Gomes e Dilzon Melo, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dilzon Melo,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar matérias constantes na pauta e a discutir e votar

pareceres de redação final e proposições da Comissão e comunica o recebimento do

ofício do Sr. Paulo Bregunci, Presidente da Ruralminas, publicado no “Diário do

Legislativo” de 30/4/2010. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, das designou com relator o Deputado Dilzon Melo: Projeto de Lei nº

3.757/2009 em turno único e 4.057/2009 no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, do

Projetos de Resolução nºs 3.928/2009 (relator: Deputado Dilzon Melo) e 3.970/2009

(relator: Deputado Carlos Gomes). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.361/2009 (relator: Deputado Dilzon

Melo), 4.272/2010 (relator: Deputado Carlos Gomes) e 4.278/2010 com a Emenda nº



____________________________________________________________________________
491

1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Dilzon Melo), que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 5.792 e 5.848/2010. Submetidos a discussão e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 2.950/2008, 4.095 e 4.106/2009. 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 Padre João

em que solicita seja realizada audiência pública para debater o Projeto de Lei nº

4.057/2009, que altera a Lei nº 17.253, de 17/1/2008, que dispõe sobre a alteração do

uso do solo nas áreas de ocorrência de mata seca. Cumprida a finalidade da reunião,

a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Chico Uejo - Gil Pereira.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/5/2010

Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Gustavo Valadares e Gil Pereira, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, os Deputados Antônio Júlio, Adalclever Lopes, Carlos Gomes e

Ruy Muniz. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz,

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

Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião 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 implantação do

projeto de exploração da Mina da Serrinha, no Distrito de Piedade do Paraopeba,

Município de Brumadinho, além dos constrangimentos a que têm sido submetidas as

comunidades do entorno envolvidas no projeto. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Scheilla Samartini, Superintendente da

Supram Central e Metropolitana, representando o Sr. José Carlos Carvalho,

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Lilian
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Paraguai, Vereadora da Câmara Municipal de Brumadinho; e Mariana Rosa, Gerente

de Comunicação e Responsabilidade Social, representando o Sr. Mozart Kraemer

Litwinski, Presidente da Ferrous Resources do Brasil Ltda.; e os Srs. 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 -; Mauro Silva Reis, Secretário de Planejamento e

Coordenação de Brumadinho, representando o Sr. Avimar de Melo Barcelos, Prefeito

desse Município; Wilson Starling Júnior, Assessor da Presidência do Sindicato da

Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais - Sindiextra -, representando o Sr. José

Fernando Coura, Presidente do Sindiextra; e Gilmar Matosinhos Martins,

representante das comunidades afetadas pelo Projeto Ferrous, em Brumadinho, 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. 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 maio de 2010.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Dilzon Melo - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 6/5/2010

Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia,

Agostinho Patrus Filho, Carlos Gomes (substituindo o Deputado Adelmo Carneiro

Leão, por indicação da Liderança do Bloco PMDB-PT-PCdoB) e Tiago Ulisses

(substituindo o Deputado Inácio Franco, por indicação da Liderança do BPS),

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, 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
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constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.730/2009 com

a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Carlos

Gomes). 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 maio de 2010.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada - Inácio

Franco.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

10/5/2010

Às 14h19min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Lafayette de Andrada, Padre João e Wander Borges, membros da

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

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

Deputado 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. Na fase de discussão do parecer que conclui pela

rejeição da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 e pela aprovação da Subemenda nº 2 à

Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº 4.389/2010 no 1º turno (relator: Deputado Délio

Malheiros), foi apresentada a Proposta de Emenda nº 1, dos Deputados Sargento

Rodrigues e Vanderlei Miranda. Encerrada a discussão, é submetido a votação e

aprovado o parecer. Com a aprovação do parecer, fica prejudicada 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. Submetidos a votação, cada um
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por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Délio Malheiros em que

solicita seja realizada audiência pública para debater a atual situação dos juizados

especiais, devido ao expressivo aumento de processos; e Sargento Rodrigues em

que solicita seja realizada audiência pública para obter esclarecimentos sobre a

edição do Ofício Circular nº 160/2010 - SRH 12ª RPM, que trata de infrações de

trânsito praticadas por militares. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 11 de maio de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Neider Moreira - Lafayette de Andrada - Ivair

Nogueira.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/5/2010

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Elmiro Nascimento, Lafayette de Andrada, Neider Moreira, Padre João

e Gustavo Valadares (substituindo o Deputado Elmiro Nascimento, por indicação da

Liderança do DEM), membros da supracitada Comissão. Está presente também o

Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

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

do Deputado Neider Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

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

e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a

seguir: Projeto de Lei nº 2.821/2008 em turno único (Lafayette de Andrada) e Projeto

de Lei nº 4.234/2010 no 1º turno (Neider Moreira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 4.389/2010 no 2º

turno é retirado de pauta por determinação do Presidente da Comissão por não

cumprir pressupostos regimentais. Na fase de discussão do parecer que conclui pela

aprovação do Substitutivo nº 1 apresentado em Plenário, com as Emendas nºs 1 a 4,
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ao Projeto de Lei Complementar nº 45/2008 no 1º turno (relator: Deputado Lafayette

de Andrada, em virtude de redistribuição), são apresentadas as Propostas de

Emendas nºs 1 a 3, do Deputado Sargento Rodrigues. Encerrada a discussão, é

submetido a votação e aprovado o parecer, salvo as propostas de emendas. Com a

aprovação do parecer, ficam prejudicadas as Propostas de Emendas nºs 1 a 3.

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 5.921, 5.928,

5.929, 5.946 e 5.947/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

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

extraordinária, amanhã, dia 12, às 10 horas, com a finalidade de apreciar os

pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 4.389, 4.144 e 4.257/2010 no 2º turno,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Ivair Nogueira - Dalmo Ribeiro Silva - Wander Borges.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.305/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela tem por objetivo

alterar o art. 1º da Lei nº 14.750, de 28/8/2003, que declara de utilidade pública a

Casa São Francisco de Assis, com sede no Município de Alfenas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 24/4/2008, e a seguir

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno, a proposição vem a

esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.305/2008 tem por finalidade alterar o art. 1º da Lei nº 14.750,
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de 23/8/2003, que declara de utilidade pública a Casa São Francisco de Assis, com

sede no Município de Alfenas, com o objetivo de adequar a denominação da entidade

à alteração aprovada na assembléia geral de 3/4/2004, que mudou o seu nome para

Grupo Arco-Íris de Misericórdia de Alfenas.

Importante ressaltar que a alteração estatutária incidiu somente sobre a

denominação, continuando a entidade com as mesmas características e finalidades,

cumprindo os requisitos exigidos pela Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre

declaração de utilidade pública.

O projeto em análise visa, pois, sanar o conflito existente entre a atual razão social

da entidade e a anterior, fixada pela Lei nº 14.750. Nesse sentido, orienta-se pela Lei

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

consolidação das leis no Estado. Esta norma, em seu art. 13, determina que uma lei

deve ser modificada por meio de outra lei que lhe dê nova redação, acrescente ou

revogue dispositivo.

Não há, portanto, óbice à tramitação do projeto de lei em análise nesta Casa.

Conclusão

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

Projeto de Lei nº 2.305/2008.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Chico Uejo - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.626/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de

Desenvolvimento Rural do Bairro Alves de São Pedro da União, com sede nesse

Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/7/2008 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



____________________________________________________________________________
497

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.626/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Desenvolvimento Rural do Bairro Alves de São Pedro da

União, com sede nesse Município.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 41 dispõe que, em caso

de dissolução, seu patrimônio será destinado a entidade congênere legalmente

constituída para ser aplicado nas mesmas finalidades da associação; e o art. 42 veda

a remuneração pelo exercício dos cargos da diretoria e do conselho fiscal.

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

final deste parecer a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a

finalidade de adequar sua denominação ao consubstanciado no art. 1º de seu

estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.626/2008 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

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

Desenvolvimento Rural do Bairro Alves, com sede no Município de São Pedro da

União.”.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Chico Uejo - Sebastião
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Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.776/2009

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 Aliados dos Produtores Rurais Opção das

Vertentes da Mantiqueira Barbacenense - Aprov -, com sede no Município de

Barbacena.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/9/2009 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 3.776/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Aliados dos Produtores Rurais Opção das Vertentes da Mantiqueira

Barbacenense - Aprov -, com sede no Município de Barbacena.

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. 24 do estatuto constitutivo da instituição determina que as

atividades dos Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas, sendo-

lhes vedada a distribuição de lucros, bonificações ou quaisquer vantagens; e o art. 31

que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será doado a instituição

congênere legalmente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social ou a entidade pública.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.776/2009.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Chico Uejo - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.315/2010

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Casa de Apoio às Pessoas com Câncer – Capec –, 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 determina o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.315/2010 pretende declarar de utilidade pública a Casa de

Apoio às Pessoas com Câncer – Capec –, com sede no Município de Belo Horizonte.

Entidade civil sem fins lucrativos, de caráter assistencial, a entidade tem como

finalidade principal promover campanhas de prevenção e combate ao câncer,

orientando as pessoas acometidas por essa enfermidade e prestando-lhes

assistência.

No cumprimento de seus objetivos programáticos, a instituição procura fomentar

projetos na área de assistência social e promover campanhas humanitárias, de

doação de sangue e de alimentos, para atender pacientes encaminhados por

entidades da área oncológica.

Dessa forma, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.315/2010,

em turno único.
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Sala das Comissões, 12 de maio de 2010.

Doutor Rinaldo Valério, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.487/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 495/2010, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação à escola

estadual de ensino médio localizada no Povoado de Alagoas, no Município de Patos

de Minas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática. Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada

preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.487/2010 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Eustáquio José da Silva à escola estadual de ensino médio localizada no

Povoado de Alagoas, no Município de Patos de Minas.

Com relação à competência normativa, as matérias que só podem ser reguladas

pela União, de interesse nacional, estão enumeradas no art. 22 da Constituição da

República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que

lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e de

suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas peculiaridades.

Para o Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25, que lhe

faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do

Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No plano infraconstitucional, a Lei Estadual nº 13.408, de 1999, estabelece as
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condições para dar nome aos próprios do Estado. Segundo suas normas, é

competência do Legislativo dispor sobre a matéria, e a escolha deve recair, entre

outras opções, em nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias

qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira, no art. 66, não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do Tribunal de

Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto pelo

Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 4.487/2010.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.492/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Independente Esporte Clube, com sede no Município de

Capelinha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e da Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.492/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Independente Esporte Clube, com sede no Município de Capelinha.

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. 66, que,

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

congênere detentora do título de utilidade pública; e, no art. 77, que as atividades de

seus diretores, conselheiros e associados não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.492/2010.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Chico Uejo - Padre

João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.777/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, a proposição em epígrafe tem por objetivo

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

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/9/2009 e distribuída às

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

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 13/10/2009, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -,

proprietário do bem, e ao Prefeito Municipal de Congonhal, a fim de que se

manifestassem sobre a alienação pretendida.

De posse das respostas, passamos ao exame da matéria.
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Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.777/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Congonhal imóvel com área de 98.688m², situado nesse Município,

registrado sob o nº 21.551, a fls. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Pouso Alegre.

Ressalte-se, inicialmente, que o referido imóvel pertence ao DER-MG, a quem deve

ser dada a autorização para a transferência de domínio ao Município de Congonhal.

Para a efetivação da alienação de imóveis públicos, o art. 18 da Constituição

mineira exige autorização legislativa. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei

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

Federal e institui normas para licitações e contratos da administração pública, exige,

além da referida autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse

público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o referido bem

será destinado à instalação de apoio operacional da Prefeitura Municipal de

Congonhal e à realização de atividades de interesse social da comunidade.

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

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

qual estabelece o retorno do bem ao patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista.

Em sua manifestação sobre a matéria, o DER-MG, por meio do Ofício nº

2.604/2009, posicionou-se favoravelmente à pretendida transferência de domínio,

destacando que o imóvel não está afetado ao uso da administração pública nem ao

uso comum do povo, mas encontra-se ocupado por servidores aposentados da

autarquia. Ressaltou, ainda, que a Procuradoria do DER-MG já está promovendo sua

desocupação.

Por seu turno, o Prefeito do Município de Congonhal, por meio do Ofício nº

208/2009, manifestou sua aquiescência à alienação pretendida, solicitando que,

tendo em vista a grande demanda habitacional do Município, seja incluída na

destinação do imóvel a construção de casas populares.
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Com esse objetivo, recebemos a Emenda nº 1 ao projeto de lei em análise, de

autoria do Deputado Ruy Muniz - autor da matéria -, que dá nova redação ao

parágrafo único do art. 1º, destinando o imóvel à instalação de apoio operacional da

Prefeitura Municipal, realização de atividades de interesse social da comunidade e

construção de casas populares.

É relevante observar que há divergência com relação à área do imóvel: o registro

informa 98.688m²; o DER-MG declara que são 35.425m², incluída a faixa de domínio

da BR-459; e o Prefeito de Congonhal indica que são 48.438m², com a rodovia e sua

faixa de domínio. Embora não seja incomum a discordância sobre área de imóveis,

uma vez que os instrumentos de medição têm se tornado mais confiáveis ao longo do

tempo, a apuração e retificação de área e divisas, para se tornarem oficiais, devem

ser averbadas na matrícula do imóvel. Como isso não foi efetivado, há de se utilizar a

área presente no registro.

Diante dessas considerações, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo

nº 1, que autoriza o DER-MG a doar imóvel ao Município de Congonhal, incorporando

a emenda apresentada pelo Deputado Ruy Muniz.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.777/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a doar ao Município de Congonhal o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG - autorizado a doar ao Município de Congonhal imóvel com área de

98.688m² (noventa e oito mil e seiscentos e oitenta e oito metros quadrados), situado

nesse Município e registrado sob a matrícula nº 21.551, a fls. 1 do Livro 2, no Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Pouso Alegre.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

instalação de apoio operacional da Prefeitura Municipal de Congonhal, realização de

atividades de interesse social da comunidade e construção de casas populares.
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Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, findo o

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

tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.

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

Sala das Comissões, 11 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Chico Uejo - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.783/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/9/2009 e distribuída às

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

Vem agora a este órgão colegiado, a quem compete examiná-la preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Em 13/10/2009, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão a fim de que informasse sobre a

situação efetiva do imóvel e a existência de algum óbice à transferência de domínio

pretendida.

Atendida a solicitação, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.783/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Itajubá uma área com 3.417,35m², a ser desmembrada do imóvel

constituído de terreno com 4.621.654m², situado nesse Município, e registrado sob o

nº 21.137, à fls. 1 do Livro nº 2, 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
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1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para

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

subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o referido

imóvel será destinado às instalações da Escola Municipal Santo Agostinho e seu

ginásio poliesportivo, para atender à demanda escolar daquela localidade.

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

deve ser revestido de garantia, a qual, neste caso, está prevista no art. 2º do projeto

em questão, que estabelece o retorno do bem ao patrimônio do doador se, no termo

avençado, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -,

por meio da Nota Técnica nº 436/2010, posicionou-se favoravelmente à pretendida

transferência de domínio, uma vez que a Secretaria de Estado de Educação e a

Polícia Militar de Minas Gerais, órgãos aos quais o imóvel encontra-se vinculado,

concordaram com a alienação e não há previsão de projetos sociais para a utilização

do imóvel. Ressalte-se, ainda a importância da destinação que lhe será dada.

Assim sendo, não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.783/2009.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2010.

Chico Uejo, Presidente e relator - Padre João - Sebastião Costa - Dalmo Ribeiro

Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.785/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/9/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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Vem agora a matéria a este órgão colegiado, ao qual compete examiná-la

preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos

arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 13/10/2009, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência à Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão a fim de que informasse sobre a situação

efetiva do imóvel e a existência de algum óbice à transferência de domínio

pretendida.

Atendida a solicitação, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.785/2009 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Itajubá uma área com 2.760m², a ser desmembrada do imóvel

constituído de terreno com 4.621.654m², situado nesse Município, e registrado sob o

nº 21.137, à fls. 1 do Livro nº 2, 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 atendimento do interesse público.

Neste sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o referido

imóvel será destinado às instalações da Escola Municipal Wenceslau Neto,

beneficiando, especialmente, o segmento estudantil daquela comunidade.

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

deve ser revestido de garantia, a qual, no presente caso, está prevista no art. 2º do

projeto em questão, que estabelece o retorno do bem ao patrimônio do doador se, no

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

tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -,

por meio da Nota Técnica nº 437/2010, se posicionou favoravelmente à pretendida

transferência de domínio, uma vez que a Secretaria de Estado de Educação e a

Polícia Militar de Minas Gerais, órgãos aos quais o imóvel se encontra vinculado,
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concordaram com a alienação e que não há previsão de projetos sociais para a

utilização do imóvel, além da importância da destinação que lhe será dada.

Assim sendo, não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.785/2009.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2010.

Chico Uejo, Presidente e relator - Sebastião Costa - Padre João - Dalmo Ribeiro

Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.787/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/9/2009 e distribuída às

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

Vem agora a matéria a este órgão colegiado, à qual compete examiná-la

preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos

arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 13/10/2009, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência à Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão a fim de que informasse sobre a situação

efetiva do imóvel e a existência de algum óbice à transferência de domínio

pretendida.

Atendida a solicitação, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.787/2009 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Itajubá uma área com 351,50m², a ser desmembrada do imóvel

constituído de terreno com 4.621.654m², situado nesse Município, e registrado sob o

nº 21.137, à fls. 1 do Livro nº 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Itajubá.
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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.

A fim de atender a este requisito, o bem será utilizado pelo Conselho Tutelar do

Município de Itajubá, atual Consep-Sul, para atendimento à comunidade.

Ademais, o respectivo contrato está revestido de garantia, pois o art. 2º do projeto

estabelece que o bem reverterá ao patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -,

por meio da Nota Técnica nº 439/2010, posicionou-se favoravelmente à pretendida

transferência de domínio, uma vez que a Secretaria de Estado de Educação e a

Polícia Militar de Minas Gerais, órgãos aos quais o imóvel se encontra vinculado,

concordaram com a alienação, que não há previsão de projetos sociais para a

utilização do imóvel, além da importância da destinação que lhe será dada.

Finalizando, apresentamos a Emenda nº 1 no final deste parecer, com o objetivo de

adequar a redação do parágrafo único do art. 1º à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.787/2009 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se às

instalações do Conselho Tutelar do Município de Itajubá, atual Consep-Sul.”.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2010.

Chico Uejo, Presidente e relator - Padre João - Sebastião Costa - Dalmo Ribeiro

Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.047/2009
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, a proposição em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Monte Alegre de Minas o

imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/11/2009 e distribuída às

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

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 15/12/2009, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência à Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - e ao Prefeito Municipal de Monte

Alegre de Minas a fim de que se manifestassem sobre a alienação pretendida.

De posse das respostas, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 4.047/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Monte Alegre de Minas uma área de 2.317,77m², a ser desmembrada

de uma área total de 10.731m², situada na Rua Castro Alves, Vila Prudente, nesse

Município, registrada sob o nº 910, à ficha 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Monte Alegre de Minas.

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

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

1993, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal e institui

normas para licitações e contratos da administração pública, exige, além da referida

autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o referido bem

será destinado ao desenvolvimento de práticas esportivas para crianças e

adolescentes carentes.

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

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

qual estabelece o retorno do bem ao patrimônio do doador se, findo o prazo
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avençado, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

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

Nota Técnica nº 433/2010, posicionou-se favoravelmente à pretendida transferência

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

da área e a importância que o imóvel terá para o Município de Monte Alegre de

Minas.

Solicitou, ainda, a correção da área total do imóvel para 11.375m², conforme

descrição contida no registro. Entretanto, cabe esclarecer que, na averbação nº 2 da

Matrícula nº 910, procedeu-se, nos termos da escritura pública de apuração e

retificação de área e divisas, à correção da área para 10.731m².

Por fim, o Prefeito do Município de Monte Alegre de Minas, por meio do Ofício nº

312/2009, ressaltou que a doação desse imóvel proporcionará às crianças e aos

adolescentes um atendimento mais adequado e de qualidade, com grande benefício

para toda a comunidade.

Informou, ainda, que será construído no terreno um centro de educação infantil, o

que motivou a apresentação, ao final deste parecer, da Emenda nº 1, que inclui tal

finalidade no parágrafo único do art. 1º do projeto.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.047/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

construção de centro de educação infantil e ao desenvolvimento de práticas

esportivas.”.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.057/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
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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.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 28/11/2009, foi o projeto examinado

preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em seu parecer, a Comissão de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável opinou pela aprovação no 1° turno, na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A requerimento do Deputado Padre João, vem agora o projeto a esta Comissão,

para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, IX, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela visa a alterar o conceito de mata seca no Estado de Minas Gerais,

de forma a caracterizá-la como complexo vegetacional peculiar do território mineiro e

modificar a referência de delimitação da área de abrangência da lei.

Enquanto no texto original o projeto prevê a delimitação da área de abrangência da

lei por ato do órgão ambiental competente do Estado, ou seja o Instituto Estadual de

Florestas - IEF -, o Substitutivo n° 1 incorpora es sa ação, delimitando-a a partir do

mapa “Biomas de Minas Gerais”, da publicação “Biodiversidade em Minas Gerais: Um

Atlas Para Sua Conservação”, oficializada como documento do Estado por meio da

Deliberação Normativa n° 55, de 2002, do Conselho E stadual de Política Ambiental -

Copam.

A matéria foi amplamente debatida em audiência pública realizada por esta

Comissão na reunião de 11/5/2010. Estiveram presentes e participaram das

discussões lideranças rurais do Norte de Minas, representantes das Secretarias de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - e Agricultura,

Pecuária e Abastecimento - Seapa -, da Advocacia-Geral do Estado - AGE -, do IEF,

além da Associação Mineira para Defesa do Ambiente - Amda -, da Federação da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais - Faemg - e da

Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg.
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Os órgãos estaduais expressaram de forma inequívoca seu alinhamento aos

entendimentos jurídicos da AGE, que, por seu representante, afirmou ter o Estado

competência legislativa para determinar e reconhecer as características ambientais

peculiares de seu território, como no caso da mata seca, e, a partir daí, regulamentar

seu uso, ocupação e proteção.

Vale lembrar que a questão em torno da ocupação das áreas de ocorrência da mata

seca é debatida pela legislação ambiental desde a elaboração da Lei Florestal

Mineira, Lei n° 14.309, de 2002, que delegou ao Cop am a regulamentação da

matéria. Desde então, a região do Norte de Minas tem assistido a diversas alterações

de interpretação e incidência de normas jurídicas federais e estaduais sobre a área

de mata seca, as quais na prática vêm dificultando o desenvolvimento de atividades

econômicas e, segundo as lideranças locais, desvalorizando os imóveis rurais.

A norma proposta, segundo nosso entendimento, representa um avanço na tratativa

da matéria, uma vez que representa uma atitude positiva do Estado na administração

de seu território com base no reconhecimento de suas fragilidades socioambientais,

sem retirar das agências ambientais do Estado a atribuição de analisar, autorizar e,

quando aplicável, licenciar ambientalmente os empreendimentos propostos para a

região.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.057/2009, no 1°

turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado p ela Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dilzon Melo, relator - Gil Pereira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.255/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 4.255/2010 “dispõe sobre

a publicação de matéria de interesse dos Poderes do Estado no Órgão Oficial”.

A proposição foi examinada, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria
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com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do

projeto com as emendas apresentadas pela comissão anterior.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em exame dispõe sobre a publicação dos atos oficiais e do

noticiário de interesse dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado. Nos

termos da mensagem encaminhada pelo Governador do Estado, o objetivo da

proposição é a divulgação quadrimestral do montante individualizado das despesas

com publicação geradas em cada órgão e entidade integrante do Orçamento Fiscal

do Estado, pela Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.

A Comissão de Constituição e Justiça considerou que não existe vício de iniciativa

em relação à matéria. Ponderou, entretanto, que o art. 1° do projeto deveria ser

alterado, acrescentando-lhe parágrafo único, em respeito ao princípio da separação e

independência dos Poderes. Além disso, considerou que o disposto no parágrafo

único do art. 3° deveria ser tratado em um artigo à  parte, por dispor sobre conteúdo

normativo autônomo, e que sua redação deveria ser aperfeiçoada. A Comissão

propôs, assim, as Emendas n°s 1 e 2, que acatamos.

Por sua vez, a Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito,

corroborou o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.

Do ponto de vista orçamentário e financeiro, escopo desta Comissão, destacamos

que o projeto se beneficia da lógica de descentralização da execução orçamentária

das despesas, conferindo mais agilidade ao registro e ao controle de cada operação e

tornando esses procedimentos menos onerosos.

Em consonância com o disposto na Lei nº 10.468, de 1991, que regulamenta a

matéria, os créditos destinados ao pagamento da publicação de atos e matérias no

órgão oficial do Estado são consignados, por meio da Lei n° 18.693, de 2010 – Lei

Orçamentária Anual –, na unidade orçamentária 1911 - Encargos Gerais do Estado –,

de responsabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda. Utiliza-se a fonte de

recursos ordinários livres - fonte 10 –, e a Imprensa Oficial os recebe como fonte 60,
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por serem recursos diretamente arrecadados em decorrência de sua atividade

finalística. Entretanto, a proposição em comento visa suprimir as transferências

intragovernamentais com vistas a excluir as duplicidades, consignando, diretamente

na unidade orçamentária 2391– Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais –, os

recursos para a publicação de atos e matérias, por meio da utilização de recursos

ordinários livres – fonte 10.

Tal procedimento é reforçado pela Lei Complementar n° 101, de 2000 – Lei de

Responsabilidade Fiscal –, que estabelece, no § 3° do seu art. 2°, que as

duplicidades devem ser excluídas do cálculo da Receita Corrente Líquida. Ademais, a

Portaria Interministerial STN-SOF n° 163, de 2001, que dispõe sobre normas gerais

de consolidação das contas públicas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios, em seu art. 7°, dispõe qu e a alocação dos créditos

orçamentários na Lei Orçamentária Anual deverá ser feita diretamente à unidade

orçamentária responsável pela execução das ações correspondentes.

Além disso, zelando pelo princípio da publicidade, disposto no art. 37 da

Constituição da República, a proposição estabelece a obrigatoriedade da divulgação

quadrimestral do montante individualizado das despesas com publicação geradas em

cada órgão e entidade integrante do Orçamento Fiscal do Estado, abrangendo os três

Poderes, pela Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.

Em síntese, a proposta representa um avanço por conferir mais agilidade ao

registro e ao controle de cada operação contábil e por tornar esses procedimentos

menos onerosos, além de promover ganhos no que diz respeito ao princípio da

publicidade.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.255/2010, no

1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2010.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Zé Maia, relator - Antônio Júlio - Lafayette de

Andrada - Inácio Franco.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.449/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei nº 3.449/2009 altera o

disposto no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.791, de 2007.

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 do art. 189, a redação do vencido faz parte

deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.449/2009, na forma aprovada no 1º turno, determina que o

imóvel de que trata a Lei n° 16.791, de 19/7/2007, passa a destinar-se à instalação de

um centro de convenções e desenvolvimento de atividades de interesse social e que

o bem reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da

publicação desta lei, não lhe tiver sido dado essa finalidade. Além disso, revoga o art.

2° da Lei n° 16.791, de 2007.

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, nos casos de alteração da lei que autoriza a alienação de

patrimônio público, como a proposição em análise, é imprescindível sua subordinação

ao interesse público, o que fica evidente nas cláusulas de destinação em benefício da

comunidade e de previsão do retorno do bem ao patrimônio do doador caso não seja

cumprida a finalidade estabelecida.

Após essas considerações, constata-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
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.449/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2010.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Antônio Júlio, relator - Agostinho Patrus Filho -

Lafayette de Andrada - Inácio Franco.

PROJETO DE LEI Nº 3.449/2009

(Redação do Vencido)

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 16.791, de 19 de julho de 2007,

que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de Novo

Cruzeiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O imóvel de que trata a Lei n° 16.791, de  19 de julho de 2007, passa a

destinar-se à instalação de um centro de convenções e desenvolvimento de

atividades de interesse social.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere este artigo reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta lei, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no “caput”.

Art. 2° – Fica revogado o art. 2° da Lei n° 16.791,  de 2007.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.855/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem nº 381/2009, o projeto de lei em análise altera a Lei nº 15.975, de

12/1/2006, que cria o Fundo Estadual de Cultura - FEC.

Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, retorna o projeto a esta

Comissão a fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos regimentais.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo alterar a Lei nº 15.975, de 2006, que cria

o Fundo Estadual de Cultura - FEC -, para adequá-la à Lei Complementar nº 91, de
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19/1/2006, que rege a instituição, a gestão e a extinção de fundos estaduais, nos

termos de mensagem encaminhada pelo Governador do Estado.

O projeto pretende alterar os arts. 2º, 4º, 5º, 7º, 8º e 11 da Lei nº 15.975, de 2006.

As alterações propostas pelo Substitutivo nº 1 visam, em síntese: ampliar o rol de

beneficiários do fundo; explicitar a forma por meio da qual será feita menção ao apoio

dado pelo fundo aos projetos artísticos e culturais; fixar em 4% o percentual dos

recursos resultantes de retornos de financiamentos concedidos pelo Fundo de

Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - Fundese -

que serão repassados ao Fundo Estadual de Cultura; e excluir a comissão devida ao

BDMG, de 0,8% sobre o valor da operação, o que tornará o financiamento menos

oneroso e possibilitará a realização de mais projetos de cunho artístico e cultural.

A Comissão de Cultura, ao examinar o mérito do projeto, no 1º turno, destacou que

as alterações sugeridas, além de estarem em conformidade com a lei geral dos

fundos, têm também o objetivo de fomentar a cultura.

Apresentamos ao final deste parecer a Emenda nº 1, que propõe o retorno à

redação original do projeto, de modo a não "engessar" os repasses provenientes do

Fundese.

Tendo em vista que o projeto em estudo não tem impacto financeiro-orçamentário

sobre os cofres estaduais, não há óbice ao prosseguimento de sua tramitação nesta

Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.855/2009 no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao inciso I do art. 4º a seguinte redação:

“Art. 4º – (...)

I – até 4% (quatro por cento) do total dos recursos resultantes de retornos de

financiamentos concedidos pelo Fundo de Fomento e Desenvolvimento

Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - Fundese -, incluídos principal e

encargos, já deduzida a comissão do agente financeiro, que serão orçados no Fundo

como recursos diretamente arrecadados;”.
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Sala das Comissões, 12 de maio de 2010.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio -

Agostinho Patrus Filho - Inácio Franco.

PROJETO DE LEI Nº 3.855/2009

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 15.975, de 12 de janeiro de 2006, que cria o Fundo Estadual de

Cultura – FEC.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os arts. 2º a 8º e 11 da Lei nº 15.975, de 12 de janeiro de 2006, que cria o

Fundo Estadual de Cultura – FEC –, passam a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2º – O prazo para a concessão de financiamentos ou a liberação de recursos

do FEC será de doze anos, contados da data da publicação desta lei, podendo ser

prorrogado por ato do Poder Executivo uma única vez, pelo período máximo de

quatro anos, com base na avaliação de desempenho do fundo.

Art. 3º – Poderão ser beneficiárias de operações com recursos do FEC pessoas

jurídicas de direito privado e entidades de direito público que promovam projetos que

atendam aos seguintes requisitos:

(...)

Art. 4º – (...)

I – 4% (quatro por cento) do total dos recursos resultantes de retornos de

financiamentos concedidos pelo Fundo de Fomento e Desenvolvimento

Socioeconômico do Estado de Minas Gerais – Fundese –, incluídos principal e

encargos, já deduzida a comissão do agente financeiro, que serão orçados no fundo

como recursos diretamente arrecadados;

(...)

§ 1º – Os recursos definidos no inciso I deste artigo serão aplicados na proporção

de 50% (cinquenta por cento) na modalidade de financiamento reembolsável e 50%

(cinquenta por cento) na modalidade não reembolsável, nos termos do art. 5º desta

lei.

§ 2º – O superávit financeiro do FEC, apurado ao término de cada exercício fiscal,

será mantido em seu patrimônio, ficando autorizada sua utilização nos exercícios
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seguintes na proporção estabelecida no § 1º.

§ 3º – Fica facultada a transferência da parcela referente ao financiamento

reembolsável de que trata o § 2° na forma prevista no art. 15 da Lei Complementar nº

91, de 19 de janeiro de 2006.

Art. 5º – O FEC, de duração indeterminada, exercerá as seguintes funções, nos

termos dos incisos I e III do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 2006:

I – programática, consistente na liberação de recursos não reembolsáveis para

entidade de direito público ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos,

neste último caso conforme normas previstas em regulamento, para pagamento de

despesas de consultoria ou reembolso de custos de empreendimentos, programas,

projetos ou ações de natureza artística ou cultural, aplicando-se, no que couber, a

legislação em vigor sobre as licitações públicas;

II – de financiamento, cujos recursos serão destinados à realização de

investimentos fixos e mistos, inclusive aquisição de equipamentos, relativos a projetos

de comprovada viabilidade técnica, social, cultural, econômica e financeira e à

elaboração de projetos que visem à criação, produção, preservação e divulgação de

bens e manifestações culturais no Estado.

Art. 6° – (...)

§ 3º – No material de divulgação do projeto, constará menção ao apoio ou ao

patrocínio do FEC, de acordo com a função aprovada, assim como a utilização do

conjunto de logomarcas.

(...)

Art. 7º – O órgão gestor e o agente executor do FEC é a Secretaria de Estado de

Cultura – SEC –, à qual compete, além das atribuições especificadas no art. 8º, inciso

I, e no art. 9º, § 2º, da Lei Complementar nº 91, de 2006:

(...)

VI – deliberar sobre operações com recursos não reembolsáveis e efetivar a

contratação, quando for o caso;

(...)

§ 1º – Fica a SEC autorizada a constituir, na forma de regulamento, câmaras

setoriais paritárias, integradas por representantes de entidades a ela vinculadas, de
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outras entidades públicas ou de entidades da sociedade civil ligadas à cultura, para

participar dos processos de análise e de seleção dos projetos inscritos nos termos

dos editais.

§ 2º – As competências do agente executor, definidas no § 2º do art. 9º da Lei

Complementar n° 91, de 2006, no âmbito do FEC, limi tam-se à função programática

definida no inciso I do art. 5º.

Art. 8º – O agente financeiro do FEC, exclusivamente para a função de

financiamento definida no inciso II do art. 5º, é o Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais S.A. – BDMG –, que atuará como mandatário do Estado de Minas Gerais para

a contratação dos financiamentos e a cobrança dos créditos concedidos em todas as

instâncias.

§ 1º – Compete ao agente financeiro, além das atribuições definidas no art. 8º e no

inciso III do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, e em regulamento:

(...)

III – contratar as operações aprovadas e liberar os recursos correspondentes;

(...)

V – determinar e proceder, quando for o caso, a cancelamento de contrato e a

exigibilidade de dívida ou devolução de recursos já liberados, observados os

procedimentos definidos em regulamento;

(...)

§ 3º – O BDMG, na condição de agente financeiro do FEC, fará jus a tarifa de

abertura de crédito, equivalente a 1% (um por cento) do valor do financiamento,

descontada da parcela única ou da primeira parcela a ser liberada, e a comissão de

3% a.a. (três por cento ao ano), incluída na taxa de juros de que trata a alínea “c” do

inciso II do art. 6º.

(...)

Art. 11 – (...)

§ 3º – As atribuições e competências do grupo coordenador são aquelas

estabelecidas no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, além de

outras definidas em regulamento.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.194/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe tem por escopo

dar nova redação ao art. 2º da Lei nº 18.490, de 3/11/2009, que concede prazo ao

donatário do imóvel de que trata a Lei nº 14.065, de 22/11/2001, que autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Monte o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno com a Emenda 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 4.194/2010, na forma aprovada no 1º turno, altera o art. 2º da

Lei nº 18.490, de 3/11/2009, que determina que o imóvel de que trata a Lei nº 14.065,

de 2001, com exceção da área de 1.000m² doada ao Instituto Nacional de Seguro

Social – INSS –, reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo estabelecido no

“caput” do art. 1º – três anos contados da publicação da lei –, não tiver sido dada ao

imóvel a destinação prevista – conclusão do salão comunitário e do prédio, a ser

doado ao Estado, para funcionamento de unidade da Secretaria de Estado de

Fazenda.

A proposição estabelece, ainda, que a referida área de 1.000m² reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de três anos contados da publicação da lei, não for

instalada a agência do INSS no Município de Santo Antônio do Monte.

É importante observar que as alterações realizadas pela proposição em análise têm

como finalidade desembaraçar a área a ser doada ao INSS da finalidade prevista

para o imóvel do qual foi desmembrada, possibilitando sua regularização para a

construção da agência local do Instituto. Ademais, mantém a garantia de que, se isso

não ocorrer, o bem retornará ao patrimônio do Estado.

A transferência de domínio de bem público estadual, assim como as alterações em

suas cláusulas de destinação e reversão, somente pode ser realizada com

autorização desta Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do
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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 4.194/2010, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2010.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Inácio Franco, relator - Lafayette de Andrada -

Antônio Júlio.

PROJETO DE LEI Nº 4.194/2010

(Redação do Vencido)

Dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 18.490, de 3 de novembro de 2009, que

concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 14.065, de 22 de

novembro de 2001, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo

Antônio do Monte o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 2º da Lei nº 18.490, de 3 de novembro de 2009, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 2º – O imóvel de que trata a Lei nº 14.065, de 2001, com exceção da área de

1.000m² (mil metros quadrados) doada ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS

–, reverterá ao patrimônio do Estado se não lhe tiver sido dada, findo o prazo

estabelecido no “caput” do art. 1º, a destinação nele prevista.

Parágrafo único – A área de 1.000m² (mil metros quadrados), excluída no “caput”

deste artigo, reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de três anos contados da

publicação desta lei, não for nela instalada a agência do INSS no Município de Santo

Antônio do Monte.”.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.389/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei nº 4.389/2010 dispõe sobre a

revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do

Estado de Minas Gerais.

Aprovado em 1º turno, na forma original, vem agora o projeto a esta Comissão para

receber parecer no 2º turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.389/2010 fixa em 1º de maio a data-base para revisão dos

vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas

Gerais, nos termos do art. 37, X, da Constituição da República. A proposta confere

efetividade ao citado dispositivo constitucional.

Por ocasião do exame do mérito, em 1º turno, esta Comissão apresentou a Emenda

nº 1, de natureza aditiva, que estabeleceu o percentual de 10,14 para recomposição

salarial dos referidos servidores, a ser aplicado para o exercício de 2010, retroagindo-

se os efeitos da norma a 1º de janeiro do mesmo ano.

Tal emenda foi objeto da Subemenda nº 1, que em razão de vício redacional

ensejou a propositura da Subemenda nº 2. Esta última, que teve basicamente o

mesmo propósito da primeira, deixou claro que a revisão incide a partir da publicação

da lei que porventura venha a ser editada caso a proposta em análise seja

definitivamente aprovada.

Todavia, em Plenário, a matéria foi aprovada na forma original. Preservou-se,

assim, a ideia central do projeto, consistente na mera fixação da data-base para a

recomposição salarial. Certamente, para além das repercussões financeiras das

referidas emendas, entendeu-se que o seu objeto extrapolava o conteúdo

originalmente proposto, restrição que se impõe ao poder de emenda parlamentar.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.389/2010 na forma original.
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Sala das Comissões, 12 de maio de 2010.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Wander Borges - Dalmo Ribeiro Silva - Ivair

Nogueira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.903 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.903/2009, de autoria do Deput ado Fábio Avelar, que declara

de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Hebron - Associação de Apoio ao

Dependente Químico, com sede no Município de Três Corações, 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° 3.903/2009

Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Hebron - Associação de

Apoio ao Dependente Químico, com sede no Município de Três Corações.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Com unidade Terapêutica Hebron -

Associação de Apoio ao Dependente Químico, com sede no Município de Três

Corações.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.388 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.388/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que institui a

prorrogação, por sessenta dias, da licença-maternidade, no âmbito da Administração

Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual, 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,
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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° 4.388/2010

Dispõe sobre a prorrogação, por sessenta dias, da licença-maternidade, no âmbito

da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo

estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica instituído, no âmbito da administraç ão pública direta, autárquica e

fundacional do Poder Executivo estadual, programa destinado a prorrogar por

sessenta dias a duração da licença-maternidade.

Art. 2° – Serão beneficiadas pela prorrogação da li cença-maternidade as

servidoras públicas lotadas ou em exercício nos órgãos e entidades da administração

pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual.

§ 1° – A prorrogação será automática e concedida à servidora pública que requeira

a licença-maternidade prevista no art. 17 da Lei Complementar n° 64, de 25 de março

de 2002.

§ 2° – O início da prorrogação dar-se-á no dia subs equente ao do término da

vigência da licença-maternidade.

§ 3° – O direito à prorrogação da licença-maternida de estende-se à servidora

adotante ou detentora de guarda judicial para fins de adoção de criança, na seguinte

proporção:

I  –  sessenta dias, no caso de criança de até um ano de idade;

II – trinta dias, no caso de criança de mais de um e menos de quatro anos de idade;

III – quinze dias, no caso de criança de quatro a oito anos de idade.

Art. 3° – Durante o prazo de prorrogação da licença -maternidade, a servidora não

poderá exercer atividade remunerada e a criança não poderá ser mantida em creche

ou instituição similar.

Parágrafo único – Em caso de descumprimento do disposto no "caput" deste artigo,

a servidora perderá o direito à prorrogação da licença-maternidade.
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Art. 4° – Em caso de falecimento da criança, cessar á imediatamente o direito à

prorrogação prevista nesta lei.

Art. 5° – O gozo do benefício de que trata esta lei  não prejudicará o

desenvolvimento da servidora na carreira.

Art. 6° – O disposto nesta lei aplica-se à militar,  conforme previsto no art. 2° da Lei

Complementar n° 109, de 22 de dezembro de 2009.

Art. 7° – A prorrogação da licença de que trata est a lei será custeada com recursos

do Tesouro Estadual.

Art. 8° – A servidora que esteja em gozo de licença -maternidade na data de

publicação desta lei terá direito à prorrogação automaticamente.

§ 1° – A servidora cuja licença-maternidade tenha t erminado nos sessenta dias

anteriores à data de publicação desta lei, mesmo que tenha retornado ao exercício de

suas funções, poderá requerer prorrogação pelo período faltante para completar

cento e oitenta dias, contados da data da concessão da licença.

§ 2° – A prorrogação de que trata o § 1º deverá ser  requerida antes de se

completarem cento e oitenta dias, contados da data da concessão da licença-

maternidade, e não poderá exceder esse prazo.

Art. 9° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Eros Biondini, relator - Ana Maria Resende.

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO Nº 1 APRESENTADO NO 1º TURNO AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 45/2008

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria dos Deputados Sargento Rodrigues e André Quintão, o Projeto de Lei

Complementar nº 45/2008 “veda o assédio moral no âmbito da administração pública

direta e indireta do Estado de Minas Gerais”.

No decorrer da discussão em 1º turno, foi apresentado o Substitutivo nº 1 à

proposição, o qual deve ser objeto de exame desta Comissão, nos termos do

disposto no art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei Complementar nº 45/2008, sobre o qual incide o substitutivo sob

exame, tem por objetivo coibir, no âmbito da administração pública direta e indireta

dos Poderes do Estado, o assédio moral, assim considerado o ato que submete o

servidor ou o militar estadual a procedimentos que impliquem violação de sua

dignidade ou que o sujeitem a condições de trabalho humilhantes ou degradantes.

Nos termos da proposição, entende-se por assédio moral “toda ação, gesto ou

palavra que, praticados por agente público, no exercício abusivo de autoridade

legalmente conferida, vise a atingir a autoestima e a integridade psicofísica do

servidor ou militar, com prejuízo de suas competências funcionais”.

Trata-se, pois, de prática nefasta, que está a merecer o adequado disciplinamento

normativo por parte do Estado, suprindo lacuna legislativa a respeito da matéria no

plano estadual.

Assim, o projeto, em sua redação original, institui uma nova infração administrativa,

cria o correspondente sistema de penalidades, prevê os procedimentos a serem

observados para o processamento da nova infração, assegurando, naturalmente, a

ampla defesa, e impõe programas de aprimoramento de comportamento funcional.

O Substitutivo nº 1 mantém, em linhas gerais, o conteúdo do projeto original,

sintetizado no parágrafo anterior, porém introduz alterações que visam a aprimorar a

redação de suas disposições e a adequar a proposição à técnica legislativa. O

substitutivo tipifica o assédio moral como falta grave, punível nos termos dos arts.

244, 246, 252 e 254 da Lei nº 869, de 5/7/52, que dispõe sobre o Estatuto dos

Servidores Públicos Civis do Estado, bem como nos termos de legislação específica

aplicável. Porém, ao fazer tal remissão, o substitutivo incorre em algumas

incoerências de ordem lógica ao tratar da prescrição da nova modalidade infracional,

o que buscamos sanar mediante a apresentação das Emendas nºs 2 e 3.

Outra mudança significativa operada pelo substitutivo concerne aos destinatários da

norma. Neste particular, o projeto original abrangia em seu âmbito normativo tanto

servidores civis quanto militares. Já o substitutivo afasta os militares do âmbito de

incidência da proposição, tendo em vista diferenças existentes entre as duas

categorias, a ponto de se sujeitarem a regimes jurídicos distintos. Com efeito,

enquanto os servidores civis são regidos pela citada Lei nº 869, os militares
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submetem-se a um estatuto próprio, qual seja a Lei nº 5.301, de 1969, que contém o

Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais.

De fato, as condutas de civis e militares não podem ser equiparadas para efeito da

caracterização de assédio moral, tendo em vista, frise-se novamente, as marcantes

diferenças entre o contexto civil e o ambiente castrense. O que, no primeiro, pode

configurar tratamento humilhante e vexatório, no segundo terá conotação

inteiramente distinta. Como solução conciliatória, pode-se admitir a incidência do

assédio moral em âmbito militar apenas em parte, na forma de regulamento, que

considere as especificidades da função.

Sugerimos, por meio da Emenda nº 1, pequenas alterações no Substitutivo nº 1, de

modo a empreender ajustes de ordem redacional.

Em face das considerações aduzidas, e tendo em vista o fato de que o Substitutivo

nº 1 mantém, em linhas gerais, os objetivos da proposta original, à parte as ressalvas

apontadas, bem como empreende um aprimoramento técnico e redacional do texto

original, entendemos que tal substitutivo deve prosperar nesta Casa Legislativa com

as Emendas nºs 1 a 4.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Substitutivo nº 1 apresentado em

Plenário ao Projeto de Lei Complementar nº 45/2008 com as Emendas nºs 1 a 4 a

seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3º - Considera-se assédio moral, para os efeitos desta lei, a conduta de agente

público que tenha por objetivo ou efeito degradar condições de trabalho de outro

agente público, atentar contra seus direitos ou sua dignidade, comprometer sua

saúde física, mental ou seu desenvolvimento profissional.

§ 1º - Constituem modalidades de assédio moral:

I - desqualificar, reiteradamente, por meio de palavras, gestos ou atitudes, a

autoestima, a segurança ou a imagem de agente público, valendo-se de posição

hierárquica ou funcional superior, equivalente ou inferior;

II - desrespeitar limitação individual de agente público, decorrente de doença física
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ou psíquica, atribuindo-lhe atividade incompatível com suas necessidades especiais;

III - preterir o agente público em quaisquer escolhas, em função de raça, sexo,

nacionalidade, cor, idade, religião, preferência ou orientação política, sexual ou

filosófica ou posição social;

IV - atribuir, de modo frequente, ao agente público, função incompatível com sua

formação acadêmica ou técnica especializada ou que dependa de treinamento;

V - isolar ou incentivar o isolamento de agente público, privando-o de informações,

treinamentos necessários ao desenvolvimento de suas funções ou do convívio com

seus colegas;

VI - manifestar-se jocosamente em detrimento da imagem de agente público,

submetendo-o a situação vexatória, ou fomentar boatos inidôneos e comentários

maliciosos;

VII - subestimar, em público, as aptidões e competências de agente público;

VIII - manifestar publicamente desdém ou desprezo pelo agente público ou pelo

produto de seu trabalho;

IX - relegar intencionalmente o agente público ao ostracismo;

X - apresentar, como suas, ideias, propostas, projetos ou quaisquer trabalhos de

outro agente público.

§ 2º - Nenhum agente público pode ser punido, posto à disposição ou ser alvo de

medida discriminatória, direta ou indireta, notadamente em matéria de remuneração,

formação, lotação ou promoção, por haver-se recusado a ceder à prática de assédio

moral ou por havê-la, em qualquer circunstância, testemunhado.

§ 3º - Nenhuma medida discriminatória concernente a recrutamento, formação,

lotação, disciplina ou promoção pode ser tomada em relação a um agente público

levando-se em consideração:

I - o fato de que o agente público tenha pleiteado administrativa ou judicialmente

medidas que visem a cessar a prática de assédio moral;

II - o fato de o agente público haver-se recusado à prática de qualquer ato

administrativo em função de comprovado assédio moral.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 4º a seguinte redação:
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“Art. 4º - O assédio moral, conforme a gravidade da falta, será punido com:

I - repreensão;

II - suspensão;

III - demissão.

§ 1º - Na aplicação das penas, serão consideradas a extensão do dano e as

reincidências.

§ 2º - Os atos praticados sob domínio de assédio moral poderão ser anulados

quando comprovadamente viciados.

§ 3º - Havendo indícios de que empregado público sob regime de direito privado,

lotado em órgão ou entidade diversos de seu empregador, tenha praticado assédio

moral ou dele tenha sido alvo, a Auditoria Setorial, Seccional ou Corregedoria de

cada órgão ou entidade da administração pública dará ciência, no prazo de quinze

dias, ao empregador, para apuração e punição cabíveis.”.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao art. 6º a seguinte redação:

“Art. 6º - A pretensão punitiva administrativa em face do autor do assédio moral

prescreve nos seguintes prazos:

I - dois anos, para as penas de repreensão e de suspensão;

II - cinco anos, para a pena de demissão.”.

EMENDA Nº 4

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - As disposições desta lei aplicam-se, no que couber, aos servidores

militares, na forma de regulamento, o qual deverá considerar, entre outras, as

especificidades da função desempenhada por esses servidores.”.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ivair Nogueira -

Gustavo Valadares.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 11/5/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Mauri Torres notificando o falecimento da Sra. Antônia Inácia de
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Souza, ocorrido em 5/5/2010, em Viçosa. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2010

ATAS

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 12/5/2010

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 4.567 a

4.573/2010 - Requerimentos nºs 6.024 a 6.112/2010 - Requerimentos da Comissão

de Direitos Humanos (3) e do Deputado Wander Borges - Comunicações:

Comunicações das Comissões de Administração Pública e de Política Agropecuária -

Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Lafayette de Andrada, Domingos Sávio,

Padre João, Almir Paraca e Weliton Prado - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -

Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

4.388/2010; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão de

Direitos Humanos (3) e do Deputado Wander Borges; aprovação - Requerimento do

Deputado Padre João; deferimento; discurso do Deputado Carlin Moura - Questão de

ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago

- Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dilzon Melo - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini

- Fábio Avelar - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Inácio Franco - Ivair Nogueira - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz

Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -

Paulo Guedes - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa -
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Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa a

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.567/2010

Declara de utilidade pública a Associação Ortópolis Barroso - AOB -, com sede no

Município de Barroso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Ortópolis Barroso - AOB -,

com sede no Município de Barroso.

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2010.

Alberto Pinto Coelho

Justificação: Fundada em 2004, a Associação Ortópolis Barroso, entidade sem fins

lucrativos, tem como objetivo principal a defesa e o incentivo do melhor tipo de

crescimento para o Município de Barroso e seu entorno, pois ortópolis é o nome do

modelo ideal de organização municipal, calcado nos preceitos do desenvolvimento
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sustentável, da economia solidária, da democracia e do enfoque holístico ou

sistêmico da cidade.

Com esse propósito, a instituição fomenta projetos de educação, segurança

alimentar e nutricional, saúde, habitação, transporte e segurança pública, com vistas

ao combate à pobreza e à garantia da qualidade de vida; ações experimentais de

cunho econômico e social de sistemas alternativos de produção, comércio e serviços;

empreendimentos de pequeno porte, visando ao crescimento socioeconomico da

região; estudos, pesquisas e tecnologias para a produção e divulgação de

informações e conhecimentos técnicos e científicos; e ações em defesa da

conservação do patrimônio histórico e artístico.

Considerando o valor do trabalho desenvolvido pela entidade, 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 4.568/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Nova Conquista II

e Bairros Adjacentes, com sede no Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Nova Conquista II e Bairros Adjacentes, com sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2010.

Wander Borges

Justificação: A Constituição da República e a Lei nº 8.742, de 1993, definem

assistência social como uma política voltada para a proteção à família, à maternidade,

à infância, à adolescência e à velhice, ao amparo às crianças e aos adolescentes

carentes, à integração no mercado de trabalho, à reabilitação e à integração das

pessoas portadoras de deficiências. Configura-se como política não contributiva,

realizada por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da

sociedade, pauta-se nos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento,
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da seletividade e da distributividade na prestação dos benefícios e dos serviços.

Refira-se, aliás, que a assistência social possui interface com diversas políticas

públicas, envolvendo, em seus processos tático-operativos, ações de entidades

públicas e privadas, que visem a contribuir para a redução do alto grau de

desigualdade social existente no País.

Em 18/3/2000, diante da necessidade da redução das desigualdades sociais, a

sociedade civil organizou-se e fundou a Associação Comunitária do Bairro Nova

Conquista II e Bairros Adjacentes, sua constituição legal foi efetivada em 14/4/2000,

configurando uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza

beneficente e de promoção social.

A entidade em comento apresenta as finalidades estatutárias seguintes: propugnar

pela melhoria do nível de vida da comunidade em que atua; incentivar a ajuda mútua

como forma de solucionar os problemas sociais; valorizar e difundir o trabalho, a

colaboração e o estudo, promover por todos os meio a integração social da

comunidade; preservar os princípios da liberdade, do amor, da fraternidade, da

colaboração, da união e da integração; pesquisar e indicar soluções para os baixos

índices econômico e social; debater e apresentar soluções para os problemas da

comunidade em que atua; realizar palestras, certames, seminários sobre temas de

interesse comum, desenvolver ações culturais; promover festas, jantares e outras

atividades direcionadas à melhoria da convivência.

Como visto, a entidade presta relevantes serviços à comunidade, uma vez que

desenvolve ações que visam a atender às crescentes demandas das pessoas em

situação de vulnerabilidade social ou econômica, possuindo como propósito contribuir

para seu desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

Diante do exposto, a Associação busca a construção de uma sociedade mais

democrática, respaldada em uma alternativa de desenvolvimento que promova a

inclusão social com justiça e universalização dos direitos sociais, culturais, civis e

políticos.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela referida entidade.

- 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 4.569/2010

Declara de utilidade pública a Associação Projeto Cidadão, com sede no Município

de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Projeto Cidadão, com

sede no Município de Sabará.

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2010.

Sebastião Costa

Justificação: A Associação Projeto Cidadão é uma sociedade civil, de caráter

filantrópico, comprometida com a integração dos moradores da comunidade

sabarense.

Conforme reza seu estatuto, a entidade é composta por número ilimitado de

associados. Segundo o parágrafo único do art. 2º do Estatuto, as atividades de

Diretores, Conselheiros e associados são inteiramente gratuitas, vedado o

recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem.

Devidamente registrada no Cartório das Pessoas Jurídicas da Comarca de Belo

Horizonte, sob o nº 122.290, no Livro A, desde 5/12/2006, a entidade comprova, por

meio de declaração subscrita pelo Prefeito Municipal de Sabará, William Borges, que

está em funcionamento desde seu registro, cumprindo suas finalidades estatutárias.

Diante do exposto, verificando o atendimento a todos os requisitos exigidos para o

reconhecimento da utilidade pública da entidade, espera-se a aprovação pelos nobres

pares 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 4.570/2010

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São

Sebastião do Sacramento, com sede no Município de Manhuaçu.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de São Sebastião do Sacramento, com sede no Município de Manhuaçu.

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2010.

Sebastião Costa

Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São Sebastião do

Sacramento, com sede no Município de Manhuaçu, é uma sociedade civil, de caráter

filantrópico, comprometida com a integração dos moradores da comunidade do

Distrito de São Sebastião do Sacramento.

Conforme rezam seus estatutos, a entidade é composta por número ilimitado de

associados. Sua diretoria, segundo o art. 28 do Estatuto da entidade, revela que as

atividades de Diretores, Conselheiros e associados são inteiramente gratuitas,

vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem.

Devidamente registrada no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas da Comarca

de Manhuaçu, sob o nº 285, no Livro A-3, em 28/12/2009, a entidade comprova, por

meio de declaração subscrita pela Presidente do Conselho Municipal de Assistência

Social dessa cidade, que está em funcionamento desde seu registro, cumprindo suas

finalidades estatutárias.

Diante do exposto, verificando o atendimento a todos os requisitos exigidos para o

reconhecimento de utilidade pública da entidade, espera-se a aprovação dos nobres

pares a esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.571/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Combate à Pediculose, com sede no

Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Combate à Pediculose,

com sede no Município de Araxá.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo declarar de utilidade pública a

Associação de Combate à Pediculose, com sede no Município de Araxá.

Trata-se de entidade civil sem fins lucrativos, na forma de seu estatuto, que tem

como finalidade sustentar, defender e reivindicar perante o poder público os direitos,

os interesses e os assuntos que digam respeito ao combate à pediculose (infestação

por piolho), além de incentivar e divulgar, através de panfletos informativos, as

doenças transmitidas pelo piolho.

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.

Espero contar com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.572/2010

Declara de utilidade pública o Oratório Nossa Senhora Auxiliadora, com sede no

Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Oratório Nossa Senhora Auxiliadora,

com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo declarar de utilidade pública o

Oratório Nossa Senhora Auxiliadora, com sede no Município de Araxá.

Trata-se de entidade civil sem fins lucrativos, na forma de seu estatuto, que tem

como finalidade contribuir para uma sociedade justa, humana e igualitária, oferecendo
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oportunidades socioeducativas para crianças, adolescentes, jovens e suas

respectivas famílias, em situação de vulnerabilidade, exclusão ou risco social e

pessoal, além de cooperar com instituições empenhadas na educação popular.

Como essa 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 social e de inclusão juvenil, torna-se justa a sua declaração de

utilidade pública.

Espero contar com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.573/2010

Declara de utilidade pública o Núcleo Habitacional Unidos Venceremos Bairro Vista

Alegre - Nuhauv.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Habitacional Unidos

Venceremos Bairro Vista Alegre - Nuhauv -, com sede no Município de Belo

Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2010.

Doutor Viana

Justificação: O Núcleo Habitacional Unidos Venceremos Bairro Vista Alegre -

Nuhauv -, com sede no Município de Belo Horizonte, fundado em 14/5/2005, é

entidade civil com personalidade jurídica e sem fins lucrativos.

Esse importante núcleo tem por finalidade reivindicar o benefício da casa própria,

bem como lutar pelo direito de seus associados à moradia, e à melhoria habitacional,

por meio da união, da defesa de seus legítimos interesses e da organização

democrática e livre.

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

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

REQUERIMENTOS

Nº 6.024/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sindicato da Indústria Extrativa Mineral - Sindiextra -

pelos 10 anos de realização da Equipo Mining. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 6.025/2010, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado aos

Deputados Federais mineiros manifestação de apoio à Proposta de Emenda à

Constituição nº 544/2002, em tramitação na Câmara dos Deputados. (- À Comissão

de Administração Pública.)

Nº 6.026/2010, do Deputado Gil Pereira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Ordem dos Advogados OAB - Seção Minas Gerais por ter

reconduzido à presidência da Comissão de Assuntos Previdenciários da OAB a Sra.

Clara Lúcia Campos de Siqueira. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 6.027/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao

Promotor Público da Comarca de Nova Serrana pedido de providências para que

sejam apurados os fatos noticiados na matéria “Programa Minha Casa, Minha Vida -

Desinformação leva à compra de gato por lebre”, do jornal “O Tempo” de 7/5/2010. (-

À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 6.028/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências urgentes para receber os

representantes dos professores da rede estadual de ensino que lutam pela

implementação do piso nacional do magistério de R$1.312,00 em Minas Gerais. (- À

Comissão de Educação.)

Nº 6.029/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Heráclito Fortes pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.030/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Senadora da República Serys Slhessarenko pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº
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475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.031/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Tasso Jereissati pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.032/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Renato Casagrande pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.033/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Raimundo Colombo pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.034/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Paulo Paim pedido de providências para se incluir na pauta de

prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010, que

garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.035/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Pedro Simon pedido de providências para se incluir na pauta

de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.036/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Senadora da República Rosalba Ciarlini pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o
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chamado fator previdenciário.

Nº 6.037/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Paulo Duque pedido de providências para se incluir na pauta

de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.038/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Sérgio Zambiasi pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.039/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Senadora da República Marina Silva pedido de providências para se incluir na pauta

de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.040/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Jefferson Praia pedido de providências para se incluir na pauta

de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.041/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Sérgio Guerra pedido de providências para se incluir na pauta

de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.042/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República João Ribeiro pedido de providências para se incluir na pauta

de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.



____________________________________________________________________________
544

Nº 6.043/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República João Durval pedido de providências para se incluir na pauta de

prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010, que

garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.044/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Jayme Campos pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.045/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Senadora da República Ideli Salvatti pedido de providências para se incluir na pauta

de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.046/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Inácio Arruda pedido de providências para se incluir na pauta

de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.047/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Hélio Costa pedido de providências para se incluir na pauta de

prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010, que

garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.048/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Gim Argello pedido de providências para se incluir na pauta de

prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010, que

garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.049/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao
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Senador da República Gilvam Borges pedido de providências para se incluir na pauta

de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.050/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Geraldo Mesquita Júnior pedido de providências para se incluir

na pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.051/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Garibaldi Alves Filho pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.052/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Francisco Dornelles pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.053/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Flávio Arns pedido de providências para se incluir na pauta de

prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010, que

garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.054/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Fernando Collor pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.055/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Senadora da República Fátima Cleide pedido de providências para se incluir na pauta
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de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.056/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Epitácio Cafeteira pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.057/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Eliseu Resende pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.058/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Eduardo Suplicy pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.059/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Eduardo Azeredo pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.060/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Demóstenes Torres pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.061/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Delcídio Amaral pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº
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475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.062/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Cristovam Buarque pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.063/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República César Borges pedido de providências para se incluir na pauta

de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.064/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Augusto Botelho pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.065/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Arthur Virgílio pedido de providências para se incluir na pauta

de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.066/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Antônio Carlos Valadares pedido de providências para se

incluir na pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida

Provisória nº 475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba

com o chamado fator previdenciário.

Nº 6.067/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Adelmir Santana pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o
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chamado fator previdenciário.

Nº 6.068/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Antônio Carlos Júnior pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.069/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Alfredo Nascimento pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.070/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Almeida Lima pedido de providências para se incluir na pauta

de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.071/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Aloizio Mercadante pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.072/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República João Tenório pedido de providências para se incluir na pauta

de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.073/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República José Agripino pedido de providências para se incluir na pauta

de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.
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Nº 6.074/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Senadora da República Lúcia Vânia pedido de providências para se incluir na pauta

de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.075/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Magno Malta pedido de providências para se incluir na pauta

de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.076/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Leomar Quintanilha pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.077/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Mão Santa pedido de providências para se incluir na pauta de

prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010, que

garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.078/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Marcelo Crivella pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.079/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República João Vicente Claudino pedido de providências para se incluir

na pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.080/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao
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Senador da República Álvaro Dias pedido de providências para se incluir na pauta de

prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010, que

garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.081/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Valdir Raupp pedido de providências para se incluir na pauta

de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.082/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Cícero Lucena pedido de providências para se incluir na pauta

de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.083/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Tião Viana pedido de providências para se incluir na pauta de

prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010, que

garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.084/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Jarbas Vasconcelos pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.085/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Edison Lobão pedido de providências para se incluir na pauta

de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.086/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Acir Gurgacz pedido de providências para se incluir na pauta
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de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.087/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Efraim Morais pedido de providências para se incluir na pauta

de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.088/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Flexa Ribeiro pedido de providências para se incluir na pauta

de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.089/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Marconi Perillo pedido de providências para se incluir na pauta

de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.090/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Gerson Camata pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.091/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Senadora da República Maria do Carmo Alves pedido de providências para se incluir

na pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.092/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República José Nery pedido de providências para se incluir na pauta de

prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010, que
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garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.093/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Sr. José Sarney, Presidente do Senado Federal, pedido de providências para se

incluir na pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida

Provisória nº 475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba

com o chamado fator previdenciário.

Nº 6.094/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Senadora da República Kátia Abreu pedido de providências para se incluir na pauta

de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.095/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Senadora da República Marisa Serrano pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.096/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Mauro Fecury pedido de providências para se incluir na pauta

de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.097/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Mozarildo Cavalcanti pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.098/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Neuto de Conto pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o
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chamado fator previdenciário.

Nº 6.099/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Osmar Dias pedido de providências para se incluir na pauta de

prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010, que

garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.100/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Marco Maciel pedido de providências para se incluir na pauta

de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.101/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Senadora da República Patrícia Saboya pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.102/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Papaléo Paes pedido de providências para se incluir na pauta

de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.103/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Mário Couto pedido de providências para se incluir na pauta de

prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010, que

garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.104/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Valter Pereira pedido de providências para se incluir na pauta

de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.
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Nº 6.105/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Romeu Tuma pedido de providências para se incluir na pauta

de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário.

Nº 6.106/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Renan Calheiros pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.107/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Roberto Cavalcanti pedido de providências para se incluir na

pauta de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº

475/2010, que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o

chamado fator previdenciário.

Nº 6.108/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Senador da República Romero Jucá pedido de providências para se incluir na pauta

de prioridades de votação do Senado e se aprovar a Medida Provisória nº 475/2010,

que garante 7,72% de reajuste para os aposentados e acaba com o chamado fator

previdenciário. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 6.109/2010, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Preparatória de Cadetes do Ar - Epcar - pelos 61 anos

de sua fundação. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.110/2010, do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a direção, os funcionários, voluntários, parceiros e usuários da

Fundação Conscienciarte pelo 18º aniversário de sua fundação. (- À Comissão do

Trabalho.)

Nº 6.111/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Major Jorge Bonifácio de Oliveira, Comandante do 30º

Batalhão da Polícia Militar de São João da Ponte, pela recusa em cumprir um

mandado de reintegração de posse na Fazenda São Miguel, alegando que o
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Ministério Público, a Comissão de Direitos Humanos desta Casa e outros órgãos

envolvidos na questão deveriam ter conhecimento da decisão antes do

desencadeamento da operação policial. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.112/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada à Embaixada do Irã no Brasil manifestação de repúdio à intolerância

religiosa, especialmente contra a prisão de sete dirigentes da Comunidade Bahá'í no

Irã, desde 2008.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de Direitos

Humanos (3) e do Deputado Wander Borges.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública e de Política Agropecuária.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na verdade,

venho a esta tribuna depois de algum tempo, porque fiquei espantado com algumas

palavras pronunciadas pelo Senador Hélio Calixto da Costa, fazendo críticas ao

governo de Minas. Essas palavras foram publicadas ontem, no jornal “Hoje em Dia”.

O Senador Calixto critica a gestão do Estado de Minas Gerais. Até recentemente ele

elogiava o Governador Aécio Neves, o ritmo de gestão de Minas, dizendo até mesmo

que era motivo de orgulho para o Brasil. Entretanto, agora resolveu criticá-lo.

Entre as várias besteiras que disse, o que demonstra o seu total desconhecimento

de gestão pública - aliás, não sei se é desconhecimento ou vontade deslavada de

mentir para enganar a população -, lerei algumas: “Como pode? A dívida do Estado

era de “R$32.000.000.000,00” e hoje é de R$55.000.000.000,00? Sabe por quê?

Porque não se paga um tostão dessa dívida”. Senador, como sempre, V. Exa. está

mal-informado. O Estado de Minas paga, por ano, mais de R$2.000.000.000,00 dessa

dívida, que cresce, do governo de Minas com a União. Sabe por quê? Porque os

termos da dívida estabelecidos nos idos de 1995 e 1996, na época altamente

vantajosos para Minas, assim como para todos os Estados, eram de 7,5% mais o

IGP-DI. É importante nos lembrarmos de que estamos falando do princípio do Plano



____________________________________________________________________________
556

Real. Até então, todo o Brasil vivia aqueles juros de 40%, 50%, 60% ao mês.

Negociou-se uma dívida de 7,5% ao ano mais o IGP-DI, que, naquela época, era

negócio da China. Com a evolução e a estabilização do Plano Real, hoje uma dívida

de 7,5% mais o IGP-DI é impagável. Nem agiota cobra isso. Quando era Ministro, o

Senador Calixto não fez um movimento sequer, ou seja, não moveu uma palha para

tentar modificar e renegociar essa dívida do Estado com a União, que, aliás, não é só

de Minas, mas de todos os Estados. Quer dizer, aquela negociação aconteceu com

todos os Estados.

Hoje, em Brasília, está acontecendo uma CPI da Dívida para apurar isso. Não é

possível o governo federal massacrar os Estados cobrando juros que nem agiota

cobra. Além disso não aceita renegociar essa dívida, o que impede o crescimento dos

Estados, e vem o Calixto da Costa dizer que Minas Gerais não a paga. De acordo

com o contrato da dívida, nenhum Estado pode pagar mais que 13% da sua Receita

Corrente Líquida - RCL. Hoje a RCL de Minas Gerais é de aproximadamente

R$20.000.000.000,00. Dessa forma, 10% seriam R$2.000.000.000,00. Aliás, estou

mencionando números grosseiros. Isso é o que Minas paga todos os anos. Os juros

da dívida são de aproximadamente R$4.000.000.000,00, R$5.000.000.000,00. Minas

Gerais paga só R$2.000.000.000,00. Aliás, não pode pagar mais que isso, pois o

contrato não o permite. Com isso, a dívida só vem aumentando. Agora vem o Dr.

Hélio Calixto dizer que a dívida está crescendo porque não se paga um tostão dela.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Prezado Deputado Lafayette de

Andrada, é extremamente oportuno que V. Exa. traga essa matéria com a sobriedade

de sempre e a lucidez e o espírito público que norteiam as suas ações. Estamos num

período chamado de “pré-campanha”. Parece que algumas figuras que respeitamos e

que têm destaque na vida nacional assumem um papel de desespero e começam a

baixar o nível antes de a campanha começar.

O Deputado Lafayette de Andrada - Deputado Domingos Sávio, minha dúvida é se

ele desconhece essa realidade - e assim estaria mostrando bem o quilate do possível

candidato - ou se conhece, mas fica dizendo mentiras para enganar a população, o

que é pior ainda.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Qualquer das duas hipóteses é
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inaceitável. Acompanhei tudo atentamente. Ontem me surpreendi também quando li

essa matéria no jornal, de uma maneira muito clara. Diante de uma declaração dessa

natureza, a própria imprensa já põe manchetes para esse tipo de ataque eleitoreiro.

Qualquer cidadão que acompanhou os quase oito anos do governo Aécio Neves

testemunhou que o Presidente Lula deu declarações, assim como, por inúmeras

vezes, os Ministros - aliás, o próprio Ministro Hélio Costa -, de reconhecimento à

seriedade, à competência, ao exemplo e à referência que passou a ser o governo de

Minas por ter conseguido superar graves dificuldades que encontrou no início,

promovendo um choque de gestão para modernizar as suas ações e sair de um

déficit orçamentário de caixa, mês a mês, para um superávit.

Aí ele tenta negar isso, querendo confundir o cidadão, como se dívida indicasse que

não houve superação desse déficit público. Qualquer pessoa que entenda o mínimo

de contabilidade sabe que déficit se caracteriza quando se gasta mais do que se

arrecada, quando não se tem capacidade alguma para investir. Todas essas pessoas

que agora fazem essas críticas sabem que o governo Aécio Neves retomou a

capacidade de investimento; não só elas, o povo mineiro sabe. Se não fosse assim,

como um governo conseguiu asfaltar tantas rodovias, como conseguiu fazer convênio

com todas as prefeituras do Estado, de modo especial com as do PT, do PMDB, sem

distinção?

O Deputado Lafayette de Andrada - Iniciando obras importantes nos Municípios.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Iniciando obras estratégicas e

desenvolvendo o Estado, porque foi governo que efetivamente corrigiu os erros do

passado, fez o Estado avançar, colhendo resultados para a população. Então, vem

figura que todos respeitamos e, na condição de pré-candidato, traz declaração...

O Deputado Lafayette de Andrada - Declaração burra.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Falta coerência. Foi lembrado, há

poucos dias, como possível aliado do Governador Aécio Neves. No momento em que

a aliança não se torna factível ou que, por alguma razão...

O Deputado Lafayette de Andrada - Ou que passou a ser ruim.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Aí vira adversário. O cidadão, por mais

simples que seja, está ficando vacinado contra esse tipo de ataque político.
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Nós, Deputados, às vezes sofremos com isso. Quando se aproxima a eleição,

começam a nos atacar, a turma da Oposição começa a inventar mentira, a caluniar. O

cidadão não embarcará nisso. O governo Aécio Neves foi exemplo; o Governador

Antonio Anastasia hoje é exemplo de competência, de seriedade. Portanto,

parabenizo V. Exa. Devolvo-lhe a palavra, porque seu raciocínio está perfeito. Não

podemos fazer campanha baixando o nível ou optando por ataques que não têm

fundamento, que não guardam relação alguma com a verdade.

O Deputado Lafayette de Andrada - Digo mais. Olhe o despreparo deste homem,

não sei se é despreparo ou vontade de falar mentira: “O Senador disse que os

tucanos têm medo da derrota, já que a Cemig, em 2010, tem previsão de

investimento de R$3.000.000.000,00 e, para 2011, R$850.000,00”. Será que o

Senador acredita no que ele disse? Será que ele acha que empresa do tamanho da

Cemig, a maior empresa de energia do País, da América Latina, em um ano tem

previsão de investimento de R$3.000.000.000,00 e, no ano seguinte, de

R$800.000,00? Uma prefeitura pequena do interior investe R$800.000,00 em um ano.

Será que ele acredita no que ele falou? Será que ele consegue avaliar o tamanho da

burrice que ele disse, em público, aos jornais? Ou ele está demonstrando total

desconhecimento sobre a matéria, total desconhecimento sobre gestão pública - e aí

mostra quem é o pré-candidato, quem deseja ser o futuro Governador de Minas

Gerais, desejo dele - ou, ao contrário, o que é pior ainda, porque aí é maldade, dolo,

ele tem conhecimento da verdade e quer mascarar os fatos e ludibriar a população.

Por uma questão de bom senso, não creio que ele acredite nessas palavras; não

pode ser.

Sr. Presidente, subi a esta tribuna porque senti necessidade de fazer esse

esclarecimento. Mas quero dizer ainda um pouco mais: o governo federal, ao qual

pertencia o então Ministro Hélio Costa, arrecada, todos sabemos, quase 70% de tudo

o que é produzido no País. Os Estados e os Municípios ficam com 30%. Mas quase

70% dos investimentos que acontecem no País são bancados pelos Estados e pelos

Municípios. Olhe o contrassenso: o governo federal, que arrecada 70%, investe

menos de 30% de tudo o que é investido; e os Estados e os Municípios, comprimidos,

espremidos, com arrecadação achatada, fazem o dobro de investimento do governo
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federal. É esse o governo federal a que pertenceu o Ministro Hélio Calixto da Costa.

Minas Gerais tem um exemplo muito tranquilo, que todos veem. Por meio do

Proacesso, todos sabem, o governo de Minas asfaltou e está asfaltando todos os

Municípios que não tinham acesso asfáltico. São 219 Municípios. O asfalto não

chegou a quatro rodovias que pertencem ao governo federal. O governo de Minas

ficou oito anos pedindo pelo amor de Deus; implorou, explicou a necessidade de

asfaltar 10km, 16km, 15km em quatro rodovias. O governo de Minas asfaltou 215,

mas o governo federal não deu conta de asfaltar quatro. É essa a realidade.

Por fim, depois de mostrar as palavras estapafúrdias do ex-Ministro, quero fazer

pequena referência à greve dos professores. Parece que hoje pela manhã houve

grande entendimento na Assembleia, liderado pelo Presidente Alberto Pinto Coelho,

com os sindicatos e a Secretária de Planejamento, Renata Vilhena. Parece que

chegaram a um denominador comum, e tudo indica que a greve terminará. A greve é

legítima, os professores dizem que ganham pouco, e realmente ganham, e a greve é

instrumento para pressionar. Mas não posso deixar de frisar que, durante esse

movimento da greve, houve gente que manipulou os fatos, distorcendo a verdade

completamente, usando-os politiqueiramente e tentando enganar a população quanto

aos Deputados desta Casa. O fato foi este: foi concedido a todos os servidores de

Minas Gerais, inclusive aos professores, o aumento de 10%. Foi concedido no último

prazo que a legislação eleitoral permitia, no princípio do mês de abril, seis meses

antes da eleição. A partir daí, era proibido qualquer tipo de aumento. Os sindicatos

dos professores se mobilizaram e deflagram a greve, uma greve que sabiam que não

tinha para onde ir, porque o governo está impedido de conceder novos aumentos, a

lei não permite. Alguns Deputados e sindicalistas resolveram usar isso para fazer

demagogia e jogar mentiras para os professores e para a população, inclusive com

cartazes, contendo retratinhos de Deputados que teriam votado contra os

professores. Qual Deputado na Assembleia votaria contra os professores? Tenho

certeza de que, se não todos, quase todos aqui têm parentes professores. Todos

temos uma prima, ou tia, ou sobrinha, ou mãe, ou irmã professora. Todos sabemos

que professora ganha mal em todo o País e também em Minas Gerais. Quem votará

contra os professores? Mas soltaram cartazes com retratos dos Deputados, inclusive



____________________________________________________________________________
560

o meu, dizendo que eram traidores dos professores e que haviam votado contra eles.

Votaram contra por quê? Porque, no limite legal, votamos aumento de 10%; a partir

daí, não era possível fazer mais nada. Alguns Deputados, demagogicamente,

apresentaram emendas inteiramente inconstitucionais, sugerindo aumento de 40%,

até 60%, algo que não prospera. Baseados nessas emendinhas ilegais,

inconstitucionais e demagógicas, resolveram lançar cartazes para Minas Gerais

inteira, dizendo que Deputados da Assembleia votaram contra os professores. É

mentira deslavada. É isso que quero criticar, não a greve em si. A greve é

instrumento que os professores e os sindicatos têm para pressionar o patrão, no caso

o governo, para melhorar seus vencimentos. Mas se utilizaram da greve de maneira

demagógica, para criticar Deputados que não fizeram nada, que ao contrário,

buscaram, ao máximo, o entendimento com o governo antes da greve, para fazer

com que o aumento fosse o maior possível. Do que adianta dar aumento que não se

pode pagar? Foi dado o aumento possível. Isso é matemática simples. Só se pode

conceder aumento até onde é possível pagar. Mais do que isso não se pode

aumentar. Foi o que aconteceu. É muito claro. Alguns usaram esse fato de maneira

capciosa, com má-fé, para jogar os professores e a população contra o governo e os

Deputados, colocando cartazes mentirosos, com retratinhos dos Deputados, o que

não nos dá medo. Só quero esclarecer a população sobre esses cartazes e retratos -

figuro em todos eles, meu retrato está em todos -, que são mentirosos e não dizem

aos professores e à população a verdade dos fatos. A verdade é que todos os

Deputados da Assembleia lutaram, suaram e tentaram, ao máximo, dar o maior

aumento possível aos professores e aos servidores da educação. E foi o possível. O

aumento dado aos professores foi o mesmo aumento dado às demais categorias. Na

categoria da educação, os técnicos administrativos tiveram aumento muito superior

ao das demais categorias. Houve quem teve 20% e 30% de aumento. O fato é que

usaram demagogicamente essa greve. Por sorte, chegou-se a um entendimento,

houve discussão ampla hoje, e, ao que tudo indica, os professores voltarão às aulas,

como desejam os familiares, os alunos e os próprios professores. A Assembleia

Legislativa está de parabéns. Parabéns ao nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto

Coelho, pela condução dessa negociação. Enquanto os professores precisarem,



____________________________________________________________________________
561

todos nós, Deputados da Assembleia Legislativa, estaremos firmes, lutando por eles.

Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, colegas Vereadores, ou melhor,

Deputados, e pessoas que nos acompanham das galerias, boa tarde. Ao

cumprimentar os meus colegas, dirigi-me a eles como Vereadores, o que posso

explicar. Sem dúvida, em todas as oportunidades que a vida me deu de representar o

nosso povo, atuando na vida pública, o cargo de maior aprendizado, de maior

bagagem e com o qual me identifico é o de Vereador. Por onde ando em toda esta

Minas Gerais, tenho orgulho de dizer que feliz o homem público que tenha tido a

oportunidade de passar por esse cargo, que é uma escola. Quando nesse cargo, a

pessoa está bem perto do problema do cidadão e, mais do que isso, enfrenta o

desafio diário de ir, com o cidadão, buscar as soluções, que quase sempre não estão

nas mãos do Vereador. Ele é aquele parceiro solidário nas dificuldades, que recebe

as demandas em sua casa, a qualquer hora do dia ou da noite. Tendo sido Vereador,

sei o que é a luta de cada um deles.

Assim, inicio minhas palavras cumprimentando dois grandes Vereadores do Centro-

Oeste Mineiro. Um deles é o prezado amigo Luciano, Vereador pelo PDT, na cidade

de Bambuí. Trata-se de uma liderança, cujo trabalho na área social é exemplar.

Visitei a creche que ele dirige, com outros parceiros voluntários, e fiquei encantado.

Sabemos que a comunidade de Bambuí reconhece o seu trabalho, Luciano, mas

queremos deixar registrado, nos anais desta Casa, esse trabalho digno de louvor, que

merece nossos aplausos e nosso reconhecimento. Ao seu lado, um amigo de

trajetória, um colega de partido, Líder do PSDB na Câmara, o prezado Vereador Beto

Machado, de quem posso falar de forma muito tranquila porque tive o privilégio de,

quando Prefeito de Divinópolis, tê-lo como Secretário, um administrador regional da

minha querida Santo Antônio dos Campos, a Ermida, que ele representa tão bem na

Câmara. Aliás, hoje ele representa mais que isso, representa todo o povo de

Divinópolis, consagrando-se como uma liderança na região.

Lembrávamo-nos daquele momento em que fomos surpreendidos com a redução

do número de Vereadores nas Câmaras, quando houve inconformismo por parte de
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muitos com aquela decisão, até pela ausência de uma lei na Câmara Federal.

Naquela época, o Beto disputava a eleição e liderou em toda Minas Gerais, de

maneira muito corajosa, um movimento para mostrar que se tratava de uma decisão

antidemocrática. Diminuir a representação nas Câmaras não ajuda em nada a

democracia. O argumento de que se faz economia com isso é um engodo, uma

ilusão, porque é a Câmara que fiscaliza o bom gasto do dinheiro público. Sabemos

como é difícil o trabalho do Vereador e como é difícil ganhar uma eleição. Que o diga

o meu querido amigo Tibério, que aqui está e que é também uma liderança em

Divinópolis, com uma história de dedicação à comunidade. Hoje ele é assessor do

Beto, mas também já disputou eleições e sabe como é a luta do Vereador.

Portanto, não estranhe aquele que ouviu as minhas primeiras palavras, quando me

dirigi aos colegas Deputados e quase fui traído pelo coração, pela emoção, referindo-

me a eles como caros colegas Vereadores, tal é o respeito que tenho pelos

ocupantes desse cargo. E isso não diminuiria qualquer Deputado; ao contrário, eu

estaria certamente me referindo à grandeza da condição de representante do povo.

Ocupo esta tribuna para, em primeiro lugar, relatar uma reunião da qual participei

hoje pela manhã. Como estava acertado desde ontem, tão logo cheguei aqui me dirigi

à Presidência da Casa. Nessa reunião, tive oportunidade de, como Líder da Maioria,

estar ao lado do Deputado Mauri Torres, Líder do Governo, dos Deputados Alberto

Pinto Coelho, Presidente da Casa, e Padre João, Líder da Minoria, e de outros

parlamentares, que também se dispuseram a cumprir papel importante para o

Legislativo, o de mediador e de representante dos anseios legítimos do povo, fazendo

com que o diálogo, o debate democrático e o entendimento prevalecessem na

solução dos problemas que afligem nossa população. Nossa meta era construir um

entendimento entre governo, Poder Executivo e trabalhadores da educação.

Conforme acertado, a Secretária de Estado Renata Vilhena, que representa o Poder

Executivo; os representantes do sindicato dos trabalhadores da educação e do Sind-

UTE; as Profas. Beatriz e Marilda, minha conterrânea de Divinópolis; além de

algumas lideranças sindicais se reuniriam para um debate franco e sincero, no qual

prevalecesse o interesse público dos professores, dos educadores e obviamente de

todo povo mineiro. Vivemos um momento delicado. Essa greve, a essa altura, é ruim
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para todos. Para o professor, estar em greve nunca é a melhor solução. Ele acaba

sofrendo e corre o risco de, no mínimo, superadas as dificuldades, ter de repor as

aulas e comprometer seus momentos de descanso. Trata-se de uma atividade

penosa, que exige não apenas o trabalho do dia a dia na escola, mas também, muitas

vezes, um trabalho prolongado em casa. Por esse motivo é preciso respeitar esse

educador, esse professor, proporcionando-lhe melhores condições. O aluno, as

crianças, os jovens e os adolescentes também sofrem com a greve, e muito. Há o

risco de um prejuízo irreparável. Diante de uma greve, fica comprometida toda a vida

desses jovens, daqueles que prestarão exame do Enem ou outra prova seletiva,

como um vestibular. Falo de milhões de vidas, de milhares de professores e alunos.

É preciso haver bom senso e união de todos num mesmo propósito. Primeiro é

necessário esclarecer algumas posições. Nada justifica certos posicionamentos,

principalmente quando não são verdadeiros. Devemos compreendê-los como fruto do

calor do movimento. Citarei um exemplo. Como foi dito pelo Deputado que me

antecedeu, são absurdas e sem fundamento algumas acusações de que este ou

aquele Deputado tenha votado contra o aumento dos professores. Votei a favor dos

professores e dos educadores em todos os projetos que chegaram a esta Casa,

assim como os demais colegas. Entretanto, há quem diga que alguns votaram contra.

De maneira bem didática e simples, é importante esclarecermos como funciona esse

aumento de salário. Reconhecemos que os professores estão longe de ter uma

remuneração justa e digna. Por definição da Constituição brasileira, aumento de

salário é prerrogativa do Poder Executivo. Nenhum Deputado, seja ele da base do

governo, seja da Oposição, pode dizer que fará projeto para aumentar salário ou

estabelecer novo piso aos professores ou que proporá uma emenda para que o

aumento dos professores seja de 20% ou 30%, e não 10% como proposto pelo

governo. Todos os Deputados desta Casa, sem exceção, sabem que isso é

inconstitucional. O pior é propormos um projeto em vez de votarmos aquele que o

governo nos mandou. O projeto enviado pelo governo a esta Casa tem respaldo

constitucional, cabendo à Assembleia aprová-lo ou rejeitá-lo no que diz respeito ao

volume de gastos, ao percentual de aumento. Naquele momento, tínhamos um prazo.

Se não aprovássemos aquele projeto do governo até o final de março, para o
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Governador sancionar na primeira semana de abril; se ele ainda estivesse em

discussão aqui, mesmo que o aprovássemos hoje, não tinha mais como ele surtir

efeito este ano, ou pelo menos antes da eleição, pois há uma lei federal que

estabelece que, a partir de 180 dias antes da eleição, é proibido qualquer reajuste

salarial. Isso é lei federal, por cima da qual eu, o Governador Aécio Neves, na época,

e agora o Governador Anastasia não podemos passar. Nenhum Deputado que queira

fazer um agrado para os professores pode dizer que dará um aumento maior, porque

tem de se respeitar a Constituição, que é mais que uma lei qualquer, é a maior lei do

Brasil. Sem ela não há nem democracia, é desordem total. A Constituição é clara, e

não tínhamos essa alternativa. Havia um prazo. Negociamos com o governo,

conversamos para ver se ele poderia mandar, por sua iniciativa, um substitutivo

aumentando alguns valores. Até conseguimos aprimorar, em harmonia com o

governo, alguns artigos da lei, mas não era possível, naquele momento, votar o

projeto de um Deputado da Oposição que quisesse que não votássemos o do

governo para votarmos a sua emenda. Se fizéssemos isso, daríamos um presente de

grego aos professores, pois votaríamos algo inconstitucional que fatalmente não teria

validade. Aí, ao invés de 10% de aumento, haveria 0%.

Na verdade, há até aqueles que querem apostar no quanto pior melhor. Aí vira um

tumulto, todo mundo insatisfeito, vira arma eleitoral. Mas há a nossa responsabilidade

com a educação, claro que sentindo que ainda falta muito. Por isso estamos

trabalhando para abrir um diálogo com o governo. Votamos a favor dos professores e

de todos os servidores públicos. Qualquer outra colocação que levarem a você,

cidadão, digo aqui, de forma muito clara, que é mentirosa. Pior que isso, é covarde.

Tentam passar uma falsa verdade. Não contam, por exemplo, que, se votássemos,

seria algo inconstitucional, não produziria efeito algum e, pior, poderia impedir que

produzisse efeito o que podíamos votar efetivamente, que era o projeto do governo,

que tem poder constitucional para propor um aumento.

Na prática, foi o que ocorreu, mas não estamos satisfeitos com isso, como não

estão satisfeitos os professores que estão em greve. Estando em greve, é preciso

diálogo. Ao lado de outros colegas desta Casa, procuramos sensibilizar o governo

para haver diálogo. E o diálogo ocorreu hoje, de manhã, quando houve a reunião
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entre a Secretária Renata Vilhena e os representantes dos servidores, que, de uma

forma muito séria e responsável, querem uma solução. Ali ficaram acertados alguns

itens. Por exemplo, ficou acertado que não ocorrerá algo que não aceitamos de

maneira alguma: que o governo, de forma autoritária, comece a fazer demissão.

Ficou acertado que o governo não fará demissão, embora a greve tenha sido

decretada ilegal pelo Tribunal de Justiça, o que, em tese, do ponto de vista apenas da

lei, lhe dá esse direito. Mas entendemos que não é por aí, não é com uma decisão

autoritária que se resolverá esse impasse. Então ficou acertado que não haverá

demissão e que, em vez de simplesmente cortar salários, haja reposição das aulas. É

fundamental que as aulas sejam repostas aos alunos para não haver corte de salário.

Se, por ventura, já tiver havido algum corte, que haja uma folha complementar, de

imediato, para repor o salário aos professores, que obviamente reporão as aulas aos

alunos. Também ficou acertada a nomeação de uma comissão oficial paritária,

metade de representantes dos sindicatos, metade do governo, para estudar as

alternativas legais, para que possamos avançar mais e conseguir melhorar, de fato, o

salário do professor, do servente, dos auxiliares, de todos os educadores. Isso

realmente é consenso. Todos entendemos que não dá para continuar convivendo

com um salário que, todo dia, provoca desespero no professor, salário com o qual ele

não pode viver adequada e dignamente. E isso todos nós entendemos, não esse ou

aquele partido. Isso é avanço concreto.

A minha esperança se baseia na contribuição desta Casa Legislativa. Cumprimento

o Presidente Alberto Pinto Coelho, que coordenou muito bem a reunião, os dirigentes

do Sind-UTE, os dirigentes sindicais e a Renata Vilhena, porque foi um debate

civilizado, respeitoso, com todos querendo uma solução. Daí a minha expectativa de

que possamos, nas próximas horas, quando muito nos próximos dias, ter a solução

desse impasse, com as aulas voltando à normalidade e, mais que isso, tendo a

garantia de que essa comissão estude uma série de medidas que possam melhorar a

situação do professor e do educador. Que a verdade prevaleça e que este jogo não

continue, pois acaba sendo jogo eleitoreiro, em que alguns ficam culpando este ou

aquele Deputado, com afirmações mentirosas, dizendo que determinado Deputado

votou contra o aumento. Nenhum Deputado desta Casa votou contra o aumento dos
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professores nem votaria. Isso não tem lógica, é atitude covarde. Colocar

cartazezinhos em escolas ou outros lugares, com mentiras, é perseguição política, é

algo da época da ditadura. Disputaremos as eleições com verdades. Fazer

perseguição política não nos ajudará nem educará nossos jovens nem lhes dará bom

exemplo. Todos desta Casa sabem muito bem que todos votamos a favor do projeto

de lei que tínhamos aqui. Se votássemos a favor de emenda inconstitucional,

daríamos presente de grego, pois nem o projeto seria sancionado nem haveria

aumento algum. Essa é a pura verdade. Que isso fique registrado nesta Casa não

apenas como defesa deste Deputado, mas também da Assembleia Legislativa, do

parlamento e da verdade. Meu tempo se esgotou, mas foi possível transmitir

mensagem verdadeira e clara. Aliás, mais do que isso, deixo claro que estamos nos

empenhando para que essa greve termine, os alunos voltem às escolas e os

professores sejam valorizados, pois realmente merecem. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

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

O Deputado Padre João* - Boa tarde, Sr. Presidente, nobres colegas Deputados,

público que nos acompanha pelas galerias e pela TV Assembleia. Sr. Presidente,

ontem e hoje foram dias de trabalho intensivo, com conquistas e derrotas para os

servidores da área da educação, do Judiciário e da Unimontes. Há mais de década,

cerca de 20 anos, não víamos tanta arbitrariedade do governo do Estado, com

ameaças e perseguições, em relação às demissões e aos trabalhadores em greve. É

absurdo os professores não poderem usar a camisa do Sind-UTE. Isso é absurdo,

inadmissível no Estado Democrático de Direito. Se a usassem, apanhavam da polícia.

É algo da época da ditadura, mas essa arbitrariedade aconteceu nos últimos dias,

não apenas no Triângulo, mas também em Belo Horizonte.

Ontem fizemos um apelo para que o Presidente da Casa se reunisse e recebesse a

coordenação do Sind-UTE para reabrir a negociação com os trabalhadores, mesmo

estando em greve. A grande reivindicação dos trabalhadores e das trabalhadoras da

área da educação é que este governo se reúna com os trabalhadores em greve.

Mostrando postura arrogante, este governo dizia que não se reuniria com esses

trabalhadores. Esta foi a primeira conquista dos trabalhadores e das trabalhadoras da
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educação: reunirem-se com o governo, mesmo estando em greve. Esperamos, então,

que criar esta comissão ou grupo de trabalho não seja forma de enganação,

enrolação, adiamento do problema. É preciso levar a sério os trabalhadores e as

trabalhadoras que vêm recebendo minguado salário, com piso de R$280,00,

R$319,00, R$369,00. Isso é inadmissível. O salário-base, colegas Deputados e

Deputadas, é a referência na carreira, na progressão. Esse é o salário levado em

conta quando se aplicam os reajustes. O que é reajuste de 10% em R$280,00, em

R$319,00? Isso é o que estamos falando e tem de ser compreendido por nós,

Deputados, que temos de nos ocupar do que já é lei e entender, pois às vezes

ficamos a reboque da imprensa, ou de parte dela, que está mais a serviço do governo

do que do Estado Democrático de Direito, da comunicação séria, que respeita todos

os cidadãos mineiros. Então temos de compreender, de fato, a carreira do servidor

público em Minas Gerais. É grande injustiça o que vem acontecendo.

De igual forma tenho aqui várias cópias de contracheques dos trabalhadores da

Unimontes. Há quase dois meses, os técnicos do hospital estão em greve. É

escândalo o contracheque dos servidores. Aqui temos vencimento básico de

R$474,00, ou seja, abaixo do salário mínimo, mesmo quando são computadas as

gratificações. Que exemplo é esse de relação do Estado com os trabalhadores? É

péssimo. Foi muito bom ter havido abertura com o Sind-UTE. Também foi muito bom

a Secretária ter vindo a esta Casa. Reconheço seu gesto de, pelo menos, vir aqui,

livrando os servidores e os Deputados de irem até à Cidade Administrativa.

Entretanto, Sr. Presidente, lamento que a Secretária de Planejamento e Gestão tenha

estado aqui, na Casa, resolvendo situação do Sind-UTE e, ao ser questionada a

respeito de quem representaria a ela e a sua Secretaria na audiência da Unimontes,

tenha respondido que nem sabia que tinha sido convidada para tal audiência. Vejam

que ela não sabia que havia sido convidada e enviou duas pessoas, que vieram e

representaram a Secretaria. Pergunto: com que autonomia e poder de decisão

Luciana Ribeiro e Nilda Costa Silva estavam na audiência da Unimontes,

representando a Seplag, se a Secretária nem sequer sabia que tinha sido convidada?

Isso é um desrespeito com nossa Unimontes, que é universidade estadual, pública e

merece respeito por sua história e pelo relevante serviço que vem prestando ao



____________________________________________________________________________
568

Estado, aos mais pobres. Isso é um grande desrespeito com a Unimontes e também

com esta Casa, pois o requerimento foi aprovado na Comissão de Educação, em

novembro de 2009, quando o apresentamos. Infelizmente, somente hoje, no dia 12 de

maio, essa audiência foi realizada.

Mas ainda bem, pois, tão logo foi marcada a audiência no mês de abril, houve

reunião na Secretaria de Planejamento, pela tal bancada do Norte. Sou Deputado

Estadual e, enquanto tal, somos responsáveis pelos 853 Municípios de Minas Gerais.

Portanto somos responsáveis por universidade pública, a Unimontes, que não é

exclusividade da bancada do Norte. Se a bancada se organiza para obter as

reivindicações do Norte, jamais poderá ser vetada a participação de Deputados em

qualquer audiência, seja com Secretários, seja audiência de nosso interesse,

apresentada por este Deputado. Fica aqui também, Sr. Presidente, nossa indignação

pela forma como foi conduzida essa audiência pública. Conseguimos reparar um

pouco e franquear a palavra para algumas pessoas, a pedido dos próprios alunos.

Reconhecemos aqui a postura do Daniel, represente do DCE, que abriu mão de se

manifestar para conceder a palavra ao público presente. É costume, em qualquer

audiência pública, ouvir os convidados e, em seguida, aqueles que queiram se

manifestar ou pelo menos grupo de representantes. Trata-se de prática nesta Casa, e

inicialmente a palavra havia sido negada, assim como cancelada a audiência. Ainda

bem que houve firmeza por parte de homens, mulheres e jovens que viajaram

durante toda a noite para participar dessa audiência e disseram que não arredariam o

pé desta Casa enquanto os trabalhos não fossem retomados. Parabéns pela postura

de amor à universidade, pelo gesto dos trabalhadores dos corpos docente e discente

e técnicos, que tiveram a posição de não sair da Casa enquanto os trabalhos não

fossem retomados. Isso expressa o amor e o compromisso com a universidade.

O desdobramento é também ter grupo de trabalho junto à Secretaria de

Planejamento e Gestão com o Reitor, com representante dos professores, dos

técnicos e dos alunos, para assim resolverem, em curtíssimo prazo, algumas

demandas e, em médio prazo, outras questões urgentes da universidade. São mais

de sete anos de abandono. Os professores reclamaram que não têm sequer giz, o

que é vergonha para uma universidade pública. Foram tantos recursos para a Cidade
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Administrativa, para fortalecer outros segmentos que indiretamente enriquecem

grandes empresários do Estado e fora dele, e não há recurso para a educação? Não

há recurso para o ensino superior? Isso é aberração. Este é o modelo do governo

tucano, o sucateamento não só da educação, mas também da saúde, porque, aí sim,

se fortalecem as grandes empresas da área da saúde ou da educação. É este o

projeto: fortalecer as grandes empresas e até as multinacionais e sucatear o serviço

público, os serviços fundamentais como educação e saúde, tornando o papel

essencial do Estado como negócio. É um grande equívoco esse projeto. Temos de

dar um basta, em Minas Gerais, a este projeto que não coloca como prioridade o

papel do Estado, com serviços eficientes em favor do povo.

Sr. Presidente, quero concluir externando também minha indignação em relação ao

Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Senti-me enganado quando o Desembargador

Sérgio Resende enviou a esta Casa um ofício dizendo que acatava a emenda, exceto

a retroatividade. Na emenda constava a recomposição salarial de 10,14% e a

retroatividade a janeiro de 2010. Desembargador Sérgio Resende, esperamos que,

antes de V. Exa. sair da Presidência do Tribunal de Justiça, seja enviada a esta Casa,

que tanto contribuiu com V. Exa., graças a um apelo do Presidente Alberto Pinto

Coelho, uma mensagem que posteriormente se tornará projeto de lei, garantindo,

assim, a recomposição salarial dos servidores do Tribunal de Justiça, e não retroativo

a janeiro, mas à data-base estipulada no projeto que já foi votado ontem à noite em 1º

turno. Portanto, como V. Exa. recebeu uma contribuição desta Casa, espero também

que reveja sua posição, para que não fique numa situação pior. Contamos com o bom

senso não só do Desembargador Sérgio Resende, mas também de toda a Corte, no

sentido de valorizar e respeitar os servidores do Tribunal de Justiça, enviando a esta

Casa o projeto que garanta a recomposição salarial. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Cumprimento o Sr. Presidente, Deputado José

Henrique; as Sras. Deputadas, os Srs. Deputados, o público presente, a imprensa, e

todos que nos assistem pela TV Assembleia.

Sr. Presidente, inicialmente gostaria de fazer coro com o Deputado Padre João em
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duas questões centrais. De um lado, no que se refere à discussão aberta hoje, aqui,

com a participação decisiva da Presidência da Assembleia, para promover o diálogo,

reabrir as negociações, entre os profissionais da educação do Estado de Minas

Gerais, em greve, com o governo do Estado. Também reconhecer o gesto da

Secretária de Planejamento Renata Vilhena em vir a esta Casa, sentar-se com a

direção do Sind-UTE, demais representantes e os Deputados, a fim de encaminhar

uma solução possível, mais que necessária, para a greve que vem se arrastando.

Trata-se de um gesto de democracia, uma valorização do diálogo, de civilidade,

que, de certa forma, está atrasado por parte do governo do Estado, mas ainda em

tempo para provocar a solução que esperamos ser definitiva e sem retrocessos.

Acompanhamos, ao longo dos últimos anos, várias negociações, inclusive algumas

com o Sind-UTE, em que foram feitas manifestações de intenção, com documentos

assinados, assumindo compromissos e responsabilidades, mas infelizmente parte

substancial de alguns acordos, mesmo com o Sind-UTE, não foi cumprida. Isso foi

primordial para desencadear nesse momento o movimento grevista. No que diz

respeito à Unimontes, entendemos que todas as reivindicações são justas, aliás,

conhecemos de perto essa instituição de excelência em Minas Gerais, na avaliação

das instituições públicas de ensino superior do Brasil. A Unimontes está muito bem-

classificada, precisando efetivamente, para manter esse padrão, que se atenda às

reivindicações tanto do corpo discente quanto do corpo docente, as quais hoje foram

aqui apresentadas na audiência pública. Esperamos que a Unimontes possa expandir

a sua rede, exatamente na área em que ela já está localizada, na região Noroeste de

Minas, nos Vales do Rio Paracatu e Urucuia. A Unimontes também já tem alguns

outros campos ainda tímidos, porém avançados, por isso esperamos que essa

Universidade ganhe corpo e musculatura suficiente para se fazer plena, inteira, tanto

na cidade de Paracatu quanto na cidade de Unaí, e para que possa abrir outras

frentes, ou seja, ter presença em outras cidades da nossa região, a fim de cumprir

esse papel de democratizar o acesso ao ensino superior de qualidade em Minas

Gerais.

Sr. Presidente, queremos ainda trazer a público um requerimento que protocolamos

ontem, nesta Casa, solicitando sejam formulados votos de congratulações com a
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direção, os funcionários, voluntários, parceiros e usuários da Fundação

Conscienciarte, que tem sede na cidade de Paracatu, pela comemoração do seu 18º

aniversário de fundação. Gostaria de dizer do nosso vínculo com essa instituição. Eu

fui o idealizador, o criador da Fundação Conscienciarte, que nasceu muito vinculada à

campanha eleitoral, para Vereador, que fizemos no ano de 1992, em Paracatu.

Naquela ocasião a Fundação, ainda idealizada, já era fruto de uma ampla intervenção

social que envolvia atividades e participação nas Comunidades Eclesiais de Base, na

nossa cidade de Paracatu. Uma parcela desse acúmulo vem também da participação

do movimento cultural de Paracatu, dos movimentos de luta ambiental, e ainda do

movimento estudantil.

São essas as quatro vertentes principais de uma militância de longa data. Isso tudo

começou no período em que éramos estudantes da UFMG, no curso de História,

passando pela nossa militância no movimento sindical bancário, desde quando

participamos ativamente do movimento da oposição bancária, um processo que

redundou na retomada do sindicato dos bancários de Belo Horizonte. Portanto foi

essa trajetória de inserção e compromisso social que resultou na concepção e na

formulação da Fundação Conscienciarte. A proposta do então candidato a Vereador,

Almir Paraca, este Deputado que lhes fala neste momento, era utilizar integralmente o

salário do Vereador - caso eu fosse eleito - na constituição da Fundação

Conscienciarte e no desenvolvimento de atividades diversas, voltadas para a

qualificação profissional, a formação humana e a ampliação da consciência crítica,

seja de adolescentes e crianças, seja dos trabalhadores em geral, estimulando e

incentivando a mobilização social, o empreendedorismo infanto-juvenil e,

principalmente, a organização dos diversos setores da nossa comunidade de

Paracatu. Pudemos fazer essa proposta exatamente porque, naquela época, eu já

era funcionário do Banco do Brasil, portanto tinha um emprego, uma fonte de renda

garantida para tocar a minha vida e cuidar da minha família. Todavia achei - mais que

possível - achei necessário um gesto, uma demonstração inequívoca de que o que

nos trazia para a seara política não era outro motivo senão a intenção de estimular a

organização e a participação social e dar uma demonstração efetiva de que, quando

existe trabalho voluntário organizado e pessoas com boa vontade, disposição, espírito
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cidadão, generosidade e fraternidade, mesmo nas localidades mais afastadas e

distantes dos núcleos de poder, muitas vezes com tradição conservadora, como à

época era a cidade de Paracatu, por mais difíceis e inóspitas que sejam as

condições, sempre é possível, quando se juntam esses ingredientes de voluntariado,

de cidadania, de aposta na organização social, de altruísmo, de generosidade e de

boa vontade, promover transformação social.

A Fundação Consciência e Arte nasce com o espírito de uma trajetória militante e

engajada. Essa Fundação, que tem sede em Paracatu e presença em vários

Municípios da nossa região, completa 18 anos, alcança a sua maioridade, com plena

independência e autonomia. Estamos relatando o processo que deu origem à

Fundação, mas é bom dizer que ela foi concebida por nós, quando da sua

idealização, de modo que não carregasse consigo nenhum vínculo partidário ou

qualquer outro vínculo que pudesse, de alguma maneira, comprometer a isenção do

seu trabalho e a qualidade da sua intervenção. Assim concebemos e constituímos a

Fundação Consciência e Arte e zelamos, ao longo do tempo, para garantir essa ideia.

Digo, com toda tranquilidade, que durante toda a nossa trajetória política, depois da

criação da Fundação Consciência e Arte, em nenhum momento, a entidade foi

utilizada como trampolim político ou como meio de promoção pessoal de quem quer

que seja, muito menos do seu criador, do seu instituidor.

Nosso amigo Vinícius acaba de adentrar as galerias. Esse jovem ingressou na

Fundação Consciência e Arte há muitos anos, e sabemos o quanto essa instituição foi

importante na sua vida, na sua formação, na sua qualificação profissional. Ele é um

exemplo claro da importância dessa entidade para inúmeras gerações de jovens em

Paracatu, em Unaí, em João Pinheiro, em Vazante, em Lagamar e em muitas outras

cidades de Minas Gerais e do Brasil, onde a Fundação Consciência e Arte atuou e

atua.

Cumprimentamos ainda a direção da Fundação Conscienciarte, a Presidente Marly,

o Superintendente Executivo Lucivaldo e, em nome dos dois, os seus Conselheiros,

todos os parceiros, até mesmo os do poder público, como o governo federal, o

governo do Estado, por meio dos seus diversos ministérios e secretarias.

Agradecemos às várias prefeituras onde a Fundação Conscienciarte atua e, de
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maneira muito especial, aos seus colaboradores, trabalhadores que, a essa altura,

passaram pelos cursos iniciais, pelas qualificações, pelo processo de

profissionalização desenvolvido pela Fundação.

Hoje temos na Fundação Conscienciarte um quadro de servidores, de

colaboradores que têm um carinho todo especial pela entidade, porque foram

acolhidos e receberam toda uma orientação profissional. Portanto, desenvolvem

atividades ali porque acreditam e conhecem seu valor e sua importância.

Para finalizar, Sr. Presidente, gostaríamos de citar rapidamente os prêmios

recebidos pela Fundação Conscienciarte no ano de 2009: o Prêmio Asas, recebido do

Ministério da Cultura, por meio do programa Cultura Viva; o Prêmio Areté, do Cultura

Viva - eventos em rede, em razão dos trabalhos desenvolvidos pelos quilombolas e

com a comunidade negra de Paracatu e outras regiões de Minas Gerais, também do

Ministério da Cultura -; o Prêmio Ludicidade-Pontinhos da Cultura - Escolinha

Consciência e Arte, também do Ministério da Cultura -; a premiação do 1º Concurso

Diálogos da Juventude, da Caravana Cultural Conscienciarte; e o Prêmio Pontos de

Valor. Portanto, essas são as evidências concretas, maiores do trabalho de

excelência, da maestria no terceiro setor dessa Fundação, que tem sede em Paracatu

e atua em todo o Noroeste de Minas.

Por fim, agradeço também, no relatório de 2009, o balanço apresentado pela

Fundação Conscienciarte, a manifestação do Dr. Tomáz de Aquino Resende,

Procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais, que também coordena o Centro de

Apoio Operacional ao Terceiro Setor - Caots -, reconhecendo, de público, o trabalho

dessa Fundação. Vida longa à Fundação Conscienciarte; nossos parabéns e nossos

agradecimentos a todos que atuam, que trabalham nessa organização exemplar para

Minas e para o Brasil. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Cumprimento a todos e a todas. Tenho certeza de

que, pela benevolência do Presidente, terei um tempinho a mais. Primeiramente

parabenizo os servidores da educação, de forma muito especial a Bia, todos da nova

direção do Sind-UTE, os quais realmente estão fazendo um movimento belíssimo,



____________________________________________________________________________
574

dando uma verdadeira lição de cidadania em defesa do povo, dos servidores, da

educação.

Todos já sabem que o salário dos servidores do Estado de Minas Gerais foi uma

das maiores economias do País. Minas é um Estado que tem um orçamento de mais

de R$40.000.000.000,00, que aumentou em 2007 quase três vezes sua arrecadação

e que diminuiu neste período praticamente em 50% os investimentos da educação.

Hoje os servidores da educação têm um dos menores salários do País, ganhando

menos de um salário mínimo. E o pior é que o Estado de Minas Gerais não cumpre a

lei federal. Como um Estado, um ente federado, um órgão público, que deveria ser o

primeiro a zelar pela lei, é o primeiro a descumpri-la? Não cumpre a lei federal que

estabelece a criação do piso nacional dos servidores da educação, que é de

R$1.312,00. Tenho aqui contracheques de servidores que recebem menos de um

salário mínimo como salário-base. Está aqui: professor de educação básica ganha

R$378,46; em outro contracheque, o vencimento básico de auxiliar de educação

básica é de R$330,75. Há aqui o contracheque de servidora aposentada que recebe

R$245,62 como remuneração básica. Com todas as gratificações, são R$485,70. Aí

perguntam: “Há lei federal dizendo que o Estado não pode pagar menos de um

salário mínimo. Não existe uma lei? É impossível acontecer isso, pois a lei proíbe”.

Proíbe, mas o Estado paga menos de um salário mínimo. Está aqui o demonstrativo

de pagamento. Essa servidora tem nome e sobrenome: Marina Mariana Siqueira

Machado, que recebe menos de um salário mínimo. Está aqui o contracheque dela,

que é servidora da Polícia Militar de Minas Gerais, da Diretoria de Recursos

Humanos, do Centro Administrativo de Pessoal, Vice-Diretora Técnica Ambulatorial.

Mas a legislação não proíbe? Sim, mas infelizmente, no Estado, não se cumpre a

legislação. Está aqui o contracheque como prova. O salário básico inicial é de

R$245,62. Isso é verdadeira vergonha, absurdo, desrespeito e imoralidade que não

admitimos. Sei que a greve não atende ninguém e ninguém a quer, nem os

professores, nem os pais, nem a comunidade escolar. Agora esperamos que o

problema seja realmente resolvido. A reunião hoje foi muito importante. Os

professores estavam sendo perseguidos e sofrendo pressão muito grande. Começou

a haver demissões, ameaças, assim como cortes de pagamento. Os servidores já
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ganham tão pouco, e ainda cortam o seu pagamento. Não admitimos isso de maneira

alguma.

Foi apresentada a garantia do pagamento dos servidores sem cortes. Será preciso

rodar folha extra, garantir que não haja demissão e nenhum servidor seja perseguido;

além disso, que sejam incorporadas todas as gratificações no salário-base. Aí se

criará comissão que seja paritária, para discutir e apresentar projeto de lei à

Assembleia Legislativa. E me perguntam: “Isso está bom?”. É muito pouco, quase

nada. Mas pelo menos foi o que o movimento conseguiu garantir neste momento.

Mais importante foram o sentimento, a realidade e a verdade que os servidores

mostraram para a população. A movimentação dos servidores públicos de todo o

Estado foi maravilhosa e mostrou grande astral, energia, muita coragem, garra e raça,

mesmo com todas as dificuldades. Mobilizaram-se em todas as regiões do Estado e

em Belo Horizonte. Realmente todos estão de parabéns. Tenho certeza absoluta de

que, em pouco tempo, os servidores conseguirão o que lhes é de direito. Sempre

falamos que a educação é o futuro do País. Que futuro é esse se não cuidamos do

nosso presente? Se não cuidarmos dele, teremos futuro tenebroso. Hoje, no nosso

presente, infelizmente não temos a valorização da educação. É triste e lastimável a

situação, do ponto de vista estrutural e de valorização dos servidores, em relação à

educação do nosso Estado, o que não admitimos em hipótese alguma.

Portanto, fica aqui nossa solidariedade e nosso apoio incondicional. Parabenizo a

todos os servidores, a todas as serviçais e merendeiras. A pedido da nossa

assessoria, tive conversa com a Joana sobre grande reivindicação em relação ao

servidor que tem tempo para aposentar-se, mas demora de quatro a cinco anos para

consegui-lo. Na verdade, o Estado não cumpre a lei. Na hora de cortar a conta de

água e luz, sobretaxar, cobrar IPVA mais caro, o Estado é muito bom; no entanto, no

momento de garantir o direito, infelizmente não cumpre sua obrigação. Conseguimos

um compromisso da Renata Vilhena. Para os servidores que têm tempo para se

aposentar - depois de 1995 -, o Estado publicará essas aposentadorias em, no

máximo, 90 dias. Faremos cobranças. De 2005 para trás, disse que é mais

demorado, porque é preciso juntar a papelada e a documentação; enfim, há toda uma

burocracia. Esperamos que essas aposentadorias dos professores realmente saiam
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rápido. Cobraremos. Portanto, fica aqui nosso apoio aos servidores. Parabenizo o

Sind-UTE e todas as subsedes.

Para finalizar, mais uma vez, parabenizo todos que apoiaram nossa campanha

contra as tarifas abusivas praticadas pela Copasa. Além de impedir o aumento em

2009, conseguimos criar a agência para regular o setor, o que foi uma grande vitória.

Em relação à campanha contra as tarifas abusivas de energia - a de Minas Gerais é a

mais cara do Brasil -, o nosso trabalho foi responsável por impedir que a conta de luz

hoje fosse praticamente o dobro do que é. Conseguimos impedir os aumentos e

conseguimos duas reduções na conta de luz em nosso Estado, as primeiras em toda

a história: 17% em 2008 e, neste ano, mais uma redução. Agradeço a todos que

contribuíram para a campanha, de uma forma ou de outra. Agora estamos com uma

nova campanha contra as tarifas abusivas praticadas pelas empresas de telefonia. É

um verdadeiro abuso a cobrança da assinatura básica todo mês. Há um projeto de lei

impedindo essa cobrança, que, desde 2006, deveria ter acabado, porque era para se

fazer a expansão das redes; e desde 2006 as linhas estão prontas. Então não há

mais motivo para continuar com a cobrança da assinatura básica. Estamos brigando

pelo acesso gratuito à banda larga e à internet para a população.

Quero dizer da minha alegria em relação à expansão do câmpus da Universidade

Federal de Uberlândia para as cidades de Monte Carmelo e Patos de Minas,

autorizada pelo Conselho Universitário. Parabenizo o Deputado Federal Elismar

Prado. Foi uma grande luta, e hoje é uma realidade.

Agradeço ao Deputado José Henrique, Presidente. Quero dizer que conseguimos

aprovar uma lei muito importante, a qual permitirá que a Cemig explore a internet e a

TV a cabo pela rede elétrica. Conseguimos também, por meio de emenda de nossa

autoria, que os lucros sejam utilizados para diminuir a conta de luz. A internet e a TV

a cabo que a Cemig explorará serão mais baratas, e os lucros ainda serão utilizados

em favor dos consumidores.

Agradeço a todos e parabenizo os servidores públicos pela mobilização. Não há

vitória, não há conquista sem luta. Parabéns! A luta continua. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
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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 6.112/2010, da Comissão

de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública - aprovação, na 10ª

Reunião Ordinária, em 11/5/2010, dos Requerimentos nºs 5.921, 5.928 e 5.929/2010,

do Deputado Weliton Prado, e 5.946 e 5.947/2010, da Comissão de Direitos

Humanos; e de Política Agropecuária - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em

11/5/2010, do Projeto de Lei nº 3.757/2009, do Deputado Padre João (Ciente.

Publique-se.).

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, é submetido a discussão e votação e é aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 4.388/2010 (À sanção.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando ao

Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais

providências para apurar denúncia recebida contra o médico Leonardo Dondi Guido,

inscrito no CRMMG sob o nº 15.845. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando ao Diretor-Presidente

do Hospital Belizário Miranda, no Município de Lajinha, providências para a formação

de um conselho gestor, com a participação de membros da comunidade, a fim de
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administrar o hospital. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando à agência do Banco

do Brasil em Ibirité cópia dos extratos da conta do Fundeb nesse Município relativos à

compra de veículos nos anos de 2007 a 2010. Em votação, o requerimento. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Wander Borges, solicitando ao Prefeito de Nova

Serrana informações acerca das denúncias de que a empresa KTM Administração e

Engenharia Ltda. estaria se aproveitando da maciça divulgação do Programa Minha

Casa, Minha Vida para vender imóveis, ludibriando os consumidores. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando a palavra pelo art.

70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado

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, público presente, telespectadores da

TV Assembleia, reafirmo posição muito importante a respeito da abertura de

negociações por intermédio da Assembleia Legislativa com os professores da rede

estadual de ensino. Por iniciativa do Líder do Bloco PT-PMDB-PCdoB, Deputado

Padre João, procuramos o Presidente Alberto Pinto Coelho, que, sensibilizado,

imediatamente marcou a reunião, a qual sinalizou, de maneira significativa, a

reabertura da discussão e da negociação. Isso é muito importante.

Algo tem nos preocupado. Reiteradas vezes, Deputados da base de governo,

Deputados que compõem o bloco de apoio ao governo do Estado na Casa têm dito,

sempre que possível, tentando induzir a opinião do povo de Minas Gerais, que os

últimos acontecimentos em relação à greve dos servidores públicos e dos professores

teriam natureza meramente eleitoral. É importante afastarmos de vez qualquer

insinuação nesse sentido, porque nosso Bloco PT-PMDB-PCdoB, desde a primeira

hora desta legislatura, desde o primeiro dia de nosso mandato na Casa, teve postura
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muito firme de defesa do servidor público, de contraposição ao modelo de gestão em

curso no Estado, modelo que valoriza os arranjos gerenciais em detrimento da

valorização do servidor público. O governo atual, de linha neoliberal, acha possível o

Estado mínimo, o Estado de resultado, sem a valorização do servidor público.

Fizemos contraposição a essa posição durante todo o tempo em que atuamos nesta

legislatura. Não se trata de atitude eleitoreira do nosso Bloco.

No que diz respeito aos trabalhadores da educação e aos professores, tivemos a

preocupação de discutir com eles o Projeto de Lei nº 2.215/2008, que contém o Plano

Decenal de Educação. Por iniciativa da então Deputada Elisa Costa, hoje Prefeita de

Governador Valadares, com este Deputado, que foi representante do Bloco de

Oposição na Comissão de Educação, pedimos a realização de fórum técnico sobre o

Plano Decenal. Viajamos por este Estado inteiro com a Comissão de Educação,

ouvimos professores, trabalhadores e alunos e fizemos a plenária final.

Desde a primeira hora, tivemos uma postura muito firme na defesa do piso salarial

do professor e da importância da valorização da profissão, sem a qual não se tem na

escola pública uma educação de qualidade e garantida a todos os filhos dos

trabalhadores e trabalhadoras. Então, não se trata de uma postura eleitoreira do

Bloco de Oposição, porque, desde a primeira hora, fizemos essa defesa; trata-se,

acima de tudo, de uma postura política, de projeto - dentro do espaço democrático, de

divergência de opiniões, temos um projeto diferenciado daquele que está em curso

em Minas Gerais. O nosso Bloco sempre defendeu o piso salarial e a valorização dos

professores. Também sempre questionamos o fato de que os investimentos na

educação vêm reduzindo-se ano após ano, nos últimos sete anos: em 2001, o Estado

gastava com a educação 30% da sua receita corrente líquida; em 2009, apenas 14%.

Em contrapartida, houve um aumento de 220% em gastos com infraestrutura para a

construção da Linha Verde, do Centro Administrativo, etc. Fica aqui esse registro.

Outro registro que consideramos de fundamental importância, Sr. Presidente,

refere-se à nossa postura contínua de defesa dos Municípios de Minas Gerais. Ora,

se há aí risco de algum comportamento eleitoreiro, ele parte do governo, e não da

Oposição, no que diz respeito à política de compensação dos Municípios. Tenho

andado muito pelo Estado e ouvido relatos sobre a ajuda financeira do Estado de



____________________________________________________________________________
580

Minas Gerais para seus 853 Municípios que me deixam preocupado. Parece-me que,

se isso não for devidamente esclarecido, aí sim, pode estar havendo um uso

eleitoreiro da máquina pública. Vou traduzir o que estou falando. Em função da crise

econômica mundial de 2009, o governo federal teve a preocupação de recompor o

Fundo de Participação dos Municípios - FPM. Assim, deu uma ajuda financeira aos

Municípios por meio da qual recompôs o percentual do FPM nos mesmos moldes de

2008 e fez, em três parcelas, a compensação financeira com base na perda que os

Municípios tiveram relativamente ao FPM em função da isenção do IPI. O governo

federal fez esse programa - um programa republicano, com normas claras, publicado

por meio de medida provisória -, e já foram cumpridas as suas etapas, ou seja, os

Municípios receberam essa ajuda financeira pela perda que tiveram. O governo

federal fez ainda um projeto de compensação do Fundo de Participação dos Estados

- FPE -, abrindo uma linha de crédito especial para os 27 Estados da Federação. No

caso específico de Minas Gerais, abriu-se uma linha de crédito no BNDES, em

condições especialíssimas, para que o Estado também recompusesse suas perdas

em relação ao FPE. Minas teve direito a um empréstimo de quase

R$1.000.000.000,00. Ao final de 2009, o Bloco de Oposição votou a autorização

desse empréstimo nesta Casa; e a única coisa que solicitamos ao governo como

contrapartida foi que ele também apresentasse um programa para recompor as

perdas dos Municípios. O governo federal já havia feito a sua parte, e precisávamos

fazer a parte do Estado, o que ficou acertado. Mas entramos em 2010 e isso não feito

nem por resolução, nem por decreto; ficou uma coisa muito de palavra. O que está

acertado hoje é que os Municípios terão direito a uma compensação pelas perdas

que já tiveram; ou seja, na compensação daquilo que eles perderam em 2009, o

Estado também vai ajudar. E de que forma? Para Municípios com até 5 mil

habitantes, uma ajuda financeira de R$250.000,00; daí a cada 5 mil habitantes,

R$250.000,00, R$300.000,00, R$350.000,00, R$400.000,00 e R$500.000,00.

Atenção, Srs. Prefeitos: para Municípios de 25 mil a 50 mil habitantes, ajuda

financeira de R$1.000.000,00; de 50 mil a 100 mil habitantes, de R$3.000.000,00; e,

para Municípios com população acima de 100 mil habitantes, uma ajuda financeira de

R$5.000.000,00.
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Essa não é uma benesse do governo do Estado, pois ele não está dando dinheiro

novo aos Prefeitos, mas, sim, compensando as perdas que os Prefeitos e os

Municípios tiveram em 2009. Isso é ser republicano. Todos os 850 Prefeitos deste

Estado têm direito a essa compensação financeira, o que não pode ser usado de

forma eleitoreira ou como uma ajuda individualizada do Governador do Estado ou de

Deputado X e Y. Isso não pode ocorrer de forma alguma. Não podemos cometer esse

equívoco.

Para citar um exemplo, nesta semana, estive na nossa querida Ipatinga, onde, no

dia 30 de maio, haverá a eleição do próximo Prefeito. Ao chegar à cidade, fiquei

estarrecido ao ler nos jornais a notícia do recebimento R$5.000.000,00 como se fosse

uma ajuda individual do Deputado ou da Deputada X ou Y, o que não é verdade. Os

R$5.000.000,00, aos quais Ipatinga tem direito, são referentes ao orçamento do

Estado para compensar perdas financeiras do Município no ano de 2009 e porque

possui mais de 100 mil habitantes. Ipatinga tem direito a esses R$5.000.000,00, esse

recurso não foi ajuda individual do Deputado ou da Deputada X ou Y. É um direito

que o povo, a Prefeitura e o Município de Ipatinga têm dentro do programa de

compensação financeira dos Municípios.

Quem estiver falando o contrário está fazendo uso eleitoreiro da máquina ou de

verbas públicas. Povo de Ipatinga, os R$5.000.000,00 são um direito dos habitantes

da cidade para compensar as perdas do Município em 2009, e não poderia ser

diferente. O que o povo de Ipatinga deve fazer - e é importante que o faça - é

fiscalizar o dinheiro para que seja bem-aplicado e revertido em melhorias na

infraestrutura e em programas públicos da cidade.

Nosso querido Chico Ferramenta, por meio de uma ação na Justiça contra a forma

de distribuição do ICMS, conseguiu incluir R$100.000.000,00 no caixa e no

orçamento da Prefeitura de Ipatinga. É importante que esse dinheiro seja aplicado e

gasto corretamente com o povo desse Município. Como está havendo um processo

de eleição, esse é o momento ideal para que, de forma soberana, democrática e

republicana, o povo procure se informar sobre onde esse recurso foi aplicado. Confio

plenamente nesse povo, na sua inteligência e sabedoria. Essa cidade é uma marca

de gestão para todos.
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Digo sempre que muito do bom que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz no

Brasil, relativo a programas e a projetos públicos, o faz graças às boas experiências

iniciais de nossos Prefeitos. Registremos aqui a maravilhosa experiência, que

começou em Ipatinga, em 1989, com o então Prefeito Chico Ferramenta. Essa cidade

era um emaranhado de fuligem e de fumaça, uma cidade desestruturada. Durante o

período que esteve à frente da Prefeitura de Ipatinga, esse Prefeito modernizou a

cidade, sua infraestrutura, seus programas e sua política pública, a ponto de Ipatinga

obter o maior índice já registrado no Brasil de crianças com seus dentes conservados.

Esse é um índice muito interessante. Houve época em que em Ipatinga a média era

de meio dente perdido por criança. Esse é um indicador de saúde fundamental. Hoje,

esse índice foi por água abaixo, já que as crianças da cidade perderam, em média,

seis dentes. Cuidar da saúde oral da criança e da dentição pressupõe alimentação e

segurança alimentar de qualidade, além de políticas públicas de creches, de pré-

natal, de pediatria e de acompanhamento do Programa de Saúde da Família.

Esse é bom exemplo do que Ipatinga, quando esteve governada pelo Prefeito Chico

Ferramenta, mostrou de bom. Não é à toa que vários desses programas são hoje

aplicados no Brasil, referenciando a boa administração do Prefeito Chico Ferramenta.

O Presidente Lula nutre amizade pessoal e tem carinho muito especial pelo ex-

Prefeito, o queridíssimo Chico Ferramenta, pela sua capacidade de gestão. Não é à

toa que ele foi eleito com ampla maioria, 15 mil votos de frente, na eleição passada.

Diga-se de passagem, ele foi impedido de tomar posse pelo TRE porque, à época,

como Prefeito, recebeu os médicos do Estado que foram prestar serviço ao

Município, que recebiam mixaria de salário. O Chico Ferramenta, para fazer boa

ação, complementou os salários desses médicos, que são da rede estadual e

estavam prestando serviço aos Municípios. Ao complementar o salário desses

médicos, o Chico Ferramenta teve suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas,

porque investiu na saúde e na valorização dos médicos. Ipatinga é bom exemplo de

gestão, e o Prefeito Chico Ferramenta é bom exemplo de gestor.

Estou aqui falando de Ipatinga para justificar e esclarecer. Sras. Prefeitas e Srs.

Prefeitos de Minas Gerais dos 853 Municípios, por composição e deliberação da

Assembleia e por acordo entre Oposição e governo, foi criado o programa de
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compensação financeira para os Municípios mineiros, para as perdas que tiveram em

2009. Portanto, se qualquer outra conversa vier ao seu ouvido de que há Deputado X

e Y promovendo esta ou aquela benesse, estão querendo iludi-lo, porque essa ajuda

financeira é direito que o Prefeito tem, previsto no Orçamento do Estado, para

recompor o que os Municípios perderam em 2009. Uma ajuda que veio tarde, porque

a do governo federal veio com muito mais antecedência; aliás, já entrou no caixa dos

Municípios.

Então alerto os Prefeitos para que, ainda nesta semana, procurem a Secretaria de

Transportes e Obras Públicas - Setop -, porque essa ajuda só pode ser feita por meio

de infraestrutura de obras. Procurem a Setop, a Subsecretária de Obras Públicas,

Dra. Jomara Alves da Silva, apresentem seus projetos, protocolizem seus pedidos,

observados os valores, porque é direito do Prefeito e da Prefeita ter acesso ao

programa de recomposição das perdas do Fundo de Participação dos Municípios

decorrentes da crise financeira de 2009.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. Discorrerei um

pouco a respeito da reunião que tivemos hoje, pela manhã, com o comando de greve

dos professores. Mas antes de entrar no assunto, gostaria de dizer que a situação

dos Municípios não é realmente como o Deputado acaba de falar. É necessário que

os Prefeitos procurem os Deputados e a Secretaria de governo para discutir a

questão dos projetos. O Governador Anastasia, do Estado de Minas Gerais, pretende

realmente ajudar os Municípios na questão da infraestrutura, mas seria bom alertá-los

para, primeiro, procurar seu Deputado, a Secretaria de Governo, o Governador, para

não ficar frustrado depois, na apresentação de seus projetos. Foi solicitada, com a

interferência do nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, uma reunião que

aconteceu hoje, pela manhã, com a presença da Renata, Secretária de

Planejamento, e com a participação do comando de greve e de vários Deputados da

Oposição e da Situação. Gostaria de parabenizar pela condução a Beatriz - Bia -, a

Marilda e a Feliciana. Realmente fiquei surpreso com a maneira como tudo foi

conduzido, numa democracia, todos com direito de fala e questionamento. Os pontos
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principais apresentados pela Beatriz foram atendidos prontamente pela Secretária,

como a questão do retorno das negociações, da reposição das aulas e do desconto

de folha. Foi também ventilado que está havendo demissões, mas isso não está

acontecendo. Assim, foi sugerido para o comando um modelo de resolução, que será

entregue para a Secretária. Acredito que vamos trabalhar muito para a questão dos

profissionais da área da educação. Falou-se também na reunião sobre alguns “e-

mails” que estão sendo enviados para todos os Deputados da Casa. O comando

disse que isso não partiu deles, que se trata de intervenções de algumas lideranças e

até de alguns Deputados. Creio que V. Exa. tenha recebido também “e-mails” em seu

gabinete, alguns até com fotos de Deputados da base do governo que votaram contra

o piso dos professores. Isso foi muito bem esclarecido. Em relação ao projeto que foi

colocado em pauta, que trata do reajuste do funcionalismo público, todos os

Deputados presentes no Plenário naquele dia votaram favoravelmente. Alguns

parlamentares, até mesmo eu, apresentaram emendas ao projeto. V. Exa. lembra que

estava sendo proposto um reajuste de 10% para a educação e de 15% para a defesa

social. A Emenda nº 36, de minha autoria, era para que o reajuste fosse de 15% para

todos, e a Emenda nº 37, também de minha autoria, que foi rejeitada, era para igualar

o piso nacional. Foi dito nesses “e-mails” - estamos sendo questionados sobre isso -

que os Deputados votaram contra o piso dos professores. Não se discutiu sobre o

piso dos professores. Foram, sim, apresentadas algumas emendas por alguns

Deputados, a maioria de oposição ao governo do Estado, que propuseram emendas,

que eles mesmos sabiam que seria difícil para o governo atendê-las. Então foi

colocado 10% e havia também emendas sugerindo 50% de reajuste, que estavam

totalmente fora de cogitação de serem aprovadas. Então os Deputados votaram

favoravelmente àquela proposta, e as emendas apresentadas pelos Deputados, até

as minhas, que acabei de relatar, foram rejeitadas. Sabemos do déficit, de décadas,

dos profissionais da área da educação. Hoje a Assembleia Legislativa, em reunião

coordenada pelo nosso Presidente, teve a oportunidade de dizer para o comando da

necessidade de discutirmos sobre essa questão. Sabemos que a base de tudo é a

educação, e que os salários dos nossos professores estão aquém daquilo que

merecem e precisam. Então foi aberta essa negociação, e acredito que, com a
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resolução que será apresentada pelo comando e analisada pela Secretária, em

breve, teremos uma proposta do governo. Quero ainda dizer, Sr. Presidente, que

duvido que tenha algum Deputado ou Deputada na Assembleia Legislativa que vote

contra os professores. Todos estão atentos. Estamos discutindo com

responsabilidade e não com demagogia de propostas, que sabemos não serão

aceitas. Estamos discutindo com democracia e sem demagogia para atender os

profissionais da educação. Participei com muita alegria e fiquei surpreso com a fala e

os encaminhamentos da direção do comando de greve. Todos tiveram oportunidade

de expor para a Secretária e os Deputados que a Assembleia Legislativa está sendo

mais intermediadora dessa situação. Os Deputados e as Deputadas estão sendo

intermediadores, pois é questão entre o sindicato e o governo. Acredito que, quando

a proposta chegar ao Plenário, todos os Deputados votarão favoravelmente aos

profissionais da educação. Portanto, em relação aos “e-mails” dizendo que os

Deputados votaram contra o piso dos professores, isso não é verdade. O que

aconteceu foi que algumas emendas de Deputados da Situação e da Oposição foram

rejeitadas. Quero dar apenas esse esclarecimento. Estou tomando o cuidado de

responder aos “e-mails” que estou recebendo em meu gabinete, explicando a

situação. Alguns deles estão levando a questão para um lado político e até dizendo

que não votarão no Serra nem no Anastasia nem no Aécio. Isso é politicagem, pois a

política é algo bom, é a arte do bem comum, a democracia. Por outro lado, a

politicagem é rasteira, corrupta e mentirosa. Com toda a certeza, a Assembleia

Legislativa participará de todo debate com luz e verdade, e procuraremos, o máximo

possível, atender a essa classe que recebe salário defasado há décadas, como

expusemos aqui. Discutiremos e, em breve, teremos boa notícia para nossos

profissionais da educação. 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, desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a especial

de amanhã, dia 13, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
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do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/4/2010

Às 14h17min, 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 Délio Malheiros, membros da supracitada

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

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

Délio Malheiros, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios dos Srs. Luis Cuza, Presidente Executivo da Associação

Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicação Competitivas, publicado

no “Diário do Legislativo” de 17/4/2010; João Carlos Regado, Presidente da Golden

Cross, justificando sua ausência em reunião realizada em 13/4/2010; e Gilmar de

Assis, Promotor de Justiça e Secretário Executivo do Procon Estadual, encaminhando

relatório referente às atividades desse órgão em 2009. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos

Projetos de Lei nºs 4.120/2009 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Délio

Malheiros, em virtude de redistribuição); e 4.206/2010 na forma do Substitutivo 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. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 5.855 e 5.869/2010. 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
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Deputados Adalclever Lopes, em que solicita seja encaminhado à Copasa-MG pedido

de informações sobre o cumprimento do contrato de concessão de serviços de

abastecimento de água e de esgotamento sanitário firmado com o Município de

Caratinga, em 1998; e Délio Malheiros (6), em que pleiteia sejam realizadas visitas

aos cinco maiores hospitais credenciados pela Unimed, com a finalidade de verificar

as condições de atendimento por meio de convênio com essa entidade, e à Agência

Nacional de Saúde Suplementar - ANS -, para solicitar providências com relação a

essas condições; sejam realizadas audiências públicas com a finalidade de discutir o

monopólio pretendido pelo Banco do Brasil para conceder empréstimos consignados

a servidores do Estado; e a ausência de etiquetas de preços em vitrines de lojas e

gôndolas de estabelecimentos comerciais, em desrespeito ao Código de Defesa do

Consumidor; seja encaminhado ao Departamento de Proteção e Defesa do

Consumidor - DPDC - pedido de providências para o acompanhamento das medidas

adotadas pela Toyota com relação aos casos de aceleração espontânea de veículos,

encaminhando-se também as notas taquigráficas da reunião da Comissão em

6/4/2010; seja encaminhado ao Conselho Regional de Medicina pedido de

providências quanto às infrações éticas que estariam sendo cometidas pelos planos

de saúde, encaminhando-se também as notas taquigráficas da reunião da Comissão

em 13/4/2010; e seja encaminhado à ANS pedido de providências para a

regulamentação do atendimento médico-hospitalar nos termos propostos pelo Sr.

Edson Antenor Lima Paula, Promotor de Justiça, encaminhando-se também as notas

taquigráficas da reunião da Comissão em 13/4/2010. 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, 12 de maio de 2010.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros - Marcus Pestana.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/4/2010

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Braulio Braz (substituindo o Deputado Juninho Araújo, por indicação da
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Liderança do BSD) e Lafayette de Andrada (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 Braulio

Braz, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 4.016/2009 com a Emenda nº 1, 4.252,

4.294, 4.300 e 4.352/2010, que receberam parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

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

aprovados requerimentos da Deputada Gláucia Brandão em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para debater o projeto de lei federal de

incentivo à cultura, com a participação do Ministério da Cultura, da Secretaria de

Cultura e da Frente Parlamentar da Cultura; e do Deputado Lafayette de Andrada em

que solicita seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para

a publicação em “fac-simile” dos anais do "Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias

da Nação Portuguesa", obra conhecida como "Cortes de Lisboa de 1821". 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 maio de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Paulo Guedes - Ana Maria Resende.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/5/2010

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

Fahim Sawan, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar matérias constantes na pauta e comunica

o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr. Francisco José Penna,

Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, que

completará 100 anos de fundação no dia 5/3/2011, solicitando apoio e parceria nas

comemorações; do Sr. Antônio Carlos de Barros Martins, Presidente da Fhemig,

encaminhando exemplar do relatório de gestão dessa Fundação referente a 2009; do

Sr. Paulo Márcio Cabral de Oliveira, Assistente do Diretor do Núcleo de Conciliação

de 2ª Instância, da Justiça do Trabalho da 3ª Região, publicado no “Diário do

Legislativo” de 15/4/2010; do Sr. José Eduardo Machado, Provedor do Hospital de

Cataguases, publicado no “Diário do Legislativo” de 30/4/2010; e da Sra. Gleisse de

Castro de Oliveira, Secretária Executiva do Conselho Nacional de Saúde (substituta),

publicado no “Diário do Legislativo” de 1º/5/2010. 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, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.343/2010 com a

Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Fahim

Sawan). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os

Projetos de Lei nºs 4.320/2010 (relator: Deputado Ruy Muniz) e 4.328/2010 (relator:

Deputado Doutor Rinaldo Valério), que receberam parecer por sua aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

5.846, 5.854, 5.865 e 5.899/2010. Submetidos a discussão e votação, cada um por

sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs

919/2007, 4.039 e 4.088/2009, e 4.195/2010. Nesse momento, o Deputado Carlos

Pimenta assume a direção dos trabalhos. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
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Deputados João Leite, em que solicita seja realizada audiência pública conjunta com

a Comissão de Segurança Pública, para debater o sistema de internação e

tratamento psiquiátrico, terapêutico e reeducativo de indivíduos em cumprimento de

medida de segurança no Estado; e Eros Biondini, com a Emenda de nº 1 do

Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada audiência pública com o

objetivo de discutir o Projeto de Lei nº 4.230/2010, que institui a meia-entrada para

doadores de sangue nas condições que menciona. Cumprida a finalidade da reunião,

a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo Valério - Fahim

Sawan - Ruy Muniz - Doutor Ronaldo.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 5/5/2010

Às 14h15min, comparece no Plenário da Câmara Municipal de Monte Carmelo, o

Deputado Almir Paraca, membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Almir

Paraca, 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 pelo membro da

Comissão presente. A Presidência informa que a reunião se destina a debater os

cursos a serem implantados pela Fundação Universidade Federal de Uberlândia -

UFU - nos Municípios de Monte Carmelo e Patos de Minas, uma vez que o Ministério

da Educação autorizou a expansão do câmpus da referida universidade, e comunica

o recebimento de correspondência dos Srs. Fernando Haddad, Ministro de Estado da

Educação; Darizon Alves de Andrade, Vice-Reitor da UFU; e Jesus Francisco Alves,

Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo, justificando suas ausências na

reunião. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs. Kleiber Paulo Mundim Côrtes, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Monte

Carmelo; Vítor Hugo Martins Tavares e Heraldo José Pires, Vereadores da Câmara
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Municipal de Monte Carmelo; Marcilene Jacinto Queiroz, Vereadora da Câmara

Municipal de Patrocínio; Renê Luiz, Vereador da Câmara Municipal de Romaria; Maj.

PM Marcos Aurélio Daniel, Comandante da Polícia Militar de Monte Carmelo; João

Machado, Presidente da Liga das Associações de Bairro de Monte Carmelo; Creuzo

Takahashi, Diretor da Copermonte; Samuel Martins Lara, Tesoureiro da Associação

Mineira de Estudantes - AME -, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Weliton Prado, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. 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, 12 de maio de 2010.

Paulo Guedes, Presidente - Doutor Ronaldo - Wander Borges.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 5/5/2010

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir e

Padre João (substituindo a Deputada Cecília Ferramenta, por indicação da Liderança

do Bloco PT-PMDB-PCdoB), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Duarte Bechir, 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, em audiência

pública, as causas e consequências do alto índice de acidentes na malha ferroviária

do Estado e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra.

Edna Aparecida Campos, Gerente Regional do Trabalho em Conselheiro Lafaiete, e

do Sr. Cláudio M. Bellini dos Santos, Chefe do Escritório da Rede Ferroviária Federal

em Juiz de Fora, justificando sua ausência e prestando esclarecimentos acerca do

assunto objeto desta reunião; e do Sr. Ananias Neves Ferreira, Presidente do
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte, este

último publicada no “Diário do Legislativo” em 1º/5/2010. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os

Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.683, 3.705 e 3.923/2009 e

4.393/2010 (Deputado Walter Tosta); 4.018/2009, 4.382 e 4.402/2010 (Deputada

Cecília Ferramenta); 4.063/2009, 4.375, 4.376, 4.377 e 4.394/2010 (Deputado Elmiro

Nascimento), todos em turno único. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir os Srs. Carlos Antônio Vitoretti, Edmir Machado e Sávio

Cornélio, respectivamente, Presidente, Diretor e advogado do Sindicato dos

Ferroviários de Conselheiro Lafaiete; Carlos Ribeiro Proton e Bruno Henrique de Sá,

respectivamente, Consultor Jurídico e Gerente de Segurança Patrimonial da MRS

Logística S.A. em Juiz de Fora, 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. 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 maio de 2010.

Ivair Nogueira, Presidente - Duarte Bechir - Ana Maria Resende.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/5/2010

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende e os Deputados Lafayette de Andrada e Ademir Lucas (substituindo o

Deputado Braulio Braz, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Ana Maria Resende,

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

Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final
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e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os

relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.501/2009, 1.707/2007, 3.231, 3.664,

3.688, 3.852, 3.853, 3.903, 3.951/2009, 4.200, 4.201, 4.210, 4.211, 4.212, 4.214,

4.216, 4.217, 4.224, 4.228, 4.233/2010 (Deputado Lafayette de Andrada), 4.239,

4.240, 4.241, 4.242, 4.243, 4.245, 4.248, 4.250, 4.258, 4.260, 4.263, 4.265, 4.267,

4.268, 4.270, 4.271, 4.273, 4.274, 4.281 e 4.295/2010 (Deputado Ademir Lucas).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

3.501/2009. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 1.707/2007; 3.231, 3.664, 3.688, 3.852, 3.853, 3.903,

3.951/2009; 4.200, 4.201, 4.210, 4.211, 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, 4.248, 4.250, 4.258, 4.260, 4.263,

4.265, 4.267, 4.268, 4.270, 4.271, 4.273, 4.274, 4.281 e 4.295/2010. 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, 12 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende - Eros Biondini.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

10/5/2010

Às 14h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Padre João (substituindo o Deputado Vanderlei Miranda, por indicação da Liderança

do PT-PMDB-PCdoB) e Wander Borges (substituindo o Deputado Antônio Genaro,

por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião,

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, as
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frequentes violações de direitos humanos de operários da construção civil em Belo

Horizonte e região. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir a Sra. Andreia Kaucher Darmstadter, engenheira de segurança do trabalho,

representando Luiz Fernando Pires, Presidente do Sindicato da Indústria da

Construção Civil do Estado de Minas Gerais - Sinduscon-MG -; e os Srs. Ricardo

Ferreira Deusdará, Chefe da Seção de Saúde e Segurança do Trabalho e Emprego,

representando Alysson Paixão de Oliveira Alves, Superintendente Regional do

Trabalho e Emprego em Minas Gerais - Ministério do Trabalho; Ten.-Cel. BM Helder

Ângelo Silva, Diretor de Assuntos Institucionais, representando o Cel. BM Gilvan

Almeida Sá, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais; Osmir Venuto da Silva, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da

Construção Civil em Belo Horizonte e Região Metropolitana - Stic BH e Região -; e

José Maria Soares, Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias

Extrativas do Estado de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa.

O Presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece

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

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

consta nas notas taquigráficas. 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 (2) em que

solicita seja realizada visita à Apae de Inhapim para averiguar a situação dessa

entidade, especialmente o risco de encerramento de suas atividades pela falta de

recursos e pela suposta violação de direitos humanos de crianças e adolescentes;

seja encaminhado ofício à Presidência desta Casa solicitando informações da

Diretoria de Comunicação Institucional e da Gerência-Geral de Polícia Legislativa

sobre os motivos de censura prévia de cartazes e faixas que seriam expostos nesta

reunião; Wander Borges em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para debater o incidente ocorrido no último dia 3 de maio, em que um morador de

Sabará foi atingido por disparo de arma de fogo durante uma abordagem policial.

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, 12 de maio de 2010.

Durval Ângelo, Presidente - Fahim Sawan - Gláucia Brandão.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/5/2010

Às 9h6min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e os

Deputados Durval Ângelo, Fahim Sawan e Ruy Muniz, 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

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 obter, em audiência pública, esclarecimentos

sobre denúncia de agressão a crianças por uma professora do Colégio Pedro II da

Rede de Ensino Pitágoras, nesta Capital, e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios das Sras. Maria Marlene Almeida, Chefe de Gabinete do

Ministro das Cidades (substituta), acusando o recebimento de cópia das notas

taquigráficas da 3ª Reunião Extraordinária desta Comissão; Flávia Birchal de Moura,

Juíza de Direito da 3ª Secretaria do Juizado Especial Criminal Central,

encaminhando, para tomada de providências, cópia de documentos relativos ao

Processo nº 024.09.616.543-6, que se refere a denúncia contra Sebastião Antônio

Farias de Oliveira, pela prática de infração penal; e de correspondência publicada no

“Diário do Legislativo” na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. José

Paulo Baltazar Júnior, Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça; Nicolau

Lupianhes Neto, Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça; e Marco Antônio

Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil (6/5/2010); Geraldo Flávio Vasques,

Procurador-Geral de Justiça Adjunto Jurídico, e Friedmann Anderson Wendpap, Juiz

Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça (7/5/2010). A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Enilda Costa Fagundes,

Assessora Técnica do Conselho Estadual de Educação, representando José Januzzi

de Souza Reis, Conselheiro Estadual de Educação; Silvana Silva Groppo de Carvalho



____________________________________________________________________________
596

e Patrícia Sabino, professoras do Sistema Pedro II de Ensino; Telma Regina Garcia

de Angelis, Diretora Pedagógica do Sistema Pedro II de Ensino; Sandra Sarsur Daviol

Oléto, advogada; Rejane Carla Faria e Daniela Gomes da Silva Azevedo, mães das

vítimas; e os Srs. Rodrigo Filgueira de Oliveira, Promotor de Justiça e Coordenador

do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa dos Direitos

Humanos e de Apoio Comunitário - CAO-DH -; Mário de Assis, Presidente da

Federação das Associações de Pais e Alunos das Escolas Públicas de Minas Gerais -

Fapaemg -; Ronaldo Antônio de Angelis, Diretor Financeiro do Sistema Pedro II de

Ensino; e Hilton Pereira de Carvalho, Pastor Presidente da igreja evangélica Jesus

Cristo é o Senhor, 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 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 (8) em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Estado de Educação e ao Presidente do Conselho

Estadual de Educação pedido de providências para que se aborde nas escolas

públicas e particulares do Estado, durante o ano letivo, o tema "Saúde e segurança

no trabalho", conforme solicitado anteriormente por meio do Requerimento nº

1.582/2007; seja encaminhada ao Superintendente Regional do Trabalho e Emprego,

à Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho - PRT 3ª Região, ao

Superintendente Regional do INSS - Sudeste II, ao Chefe do Gabinete Militar do

Governador e Coordenador Estadual da Defesa Civil, ao Comandante-Geral do Corpo

de Bombeiros Militar, à Coordenadora de Vigilância em Saúde do Trabalhador da

Secretaria de Estado de Saúde, ao Presidente do Crea-MG, ao Presidente do

Sindicato da Indústria da Construção Civil - Sinduscon-MG -, ao Presidente do

Sindicato da Indústria da Construção Pesada - Sicepot-MG -, ao Presidente do

Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil em Belo Horizonte e Região

Metropolitana e ao Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias
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Federativas do Estado cópia das notas taquigráficas da 23ª Reunião Extraordinária,

realizada em 10/5/2010, destinada a discutir as frequentes violações de direitos

humanos de operários da construção civil em Belo Horizonte e na RMBH; sejam

encaminhados à Superintendência Regional do Trabalho cópia das referidas notas

taquigráficas e pedido de providências para fiscalizar as condições de segurança dos

trabalhadores que executam obras nos prédios desta Casa; sejam encaminhados à

Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados cópia das

referidas notas taquigráficas e pedido de providências para realização de audiência

pública para discutir o tema "Saúde e segurança no trabalho", conforme já solicitado

por meio do Requerimento nº 1.603/2007; seja encaminhado ao Governador do

Estado pedido de providências para realizar, em caráter permanente, campanhas

sobre o tema "Saúde e segurança no trabalho", com ênfase no setor da construção

civil, utilizando-se os veículos de comunicação; seja encaminhado ao Chefe da

Polícia Civil pedido de providências para a elaboração e divulgação de relatórios

sobre as perícias realizadas em obras da construção civil em que ocorram acidentes

fatais, conforme solicitado anteriormente por meio do Requerimento nº 1.578/2007;

seja encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, ao Ministério da Previdência

Social e ao Ministério da Saúde pedido de providências para a realização de

audiência conjunta desses Ministérios para discutir o tema "Saúde e segurança no

trabalho - formas de prevenção de acidentes que podem resultar em mortes e

mutilações"; seja encaminhado ao Presidente desta Casa pedido de providências

para a realização de uma série de reportagens, pela TV Assembleia, sobre o tema

"Saúde e segurança no trabalho", com ênfase no setor da construção civil; e Weliton

Prado em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater as

ameaças e perseguições sofridas pelos professores da rede estadual de ensino que

lutam pela implementação do piso nacional do Magistério, de R$1.312,00, 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 maio de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.923/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente dos Amigos Solidários - Abas -

com sede no Município de São Vicente de Minas.

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

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

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ele, conforme

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.923/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Beneficente dos Amigos Solidários – Abas –, com sede no Município de

São Vicente de Minas, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 2005 e que tem

como finalidade promover o desenvolvimento da comunidade desse Município por

meio da implantação de projetos sociais voltados para a população carente.

Para cumprir seus objetivos programáticos, a Associação procura realizar ações

visando à defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos, relativos ao meio

ambiente, à cultura, à educação, à ética, à paz, à cidadania, aos direitos humanos, à

democracia e a outros valores universais; estimular a criação, o aperfeiçoamento e o

cumprimento de legislação que contribua na implantação do marco legal do terceiro

setor; promover a defesa e a conservação do patrimônio histórico e artístico; prestar

assistência na área médica e odontológica, inclusive com fornecimento de

medicamentos; orientar sobre a preservação do meio ambiente e a necessidade do

desenvolvimento sustentável; e distribuir alimentos, roupas e produtos de higiene.

Isso posto, consideramos oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida

declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.923/2009, em turno

único.
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Sala das Comissões, 13 de maio de 2010.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.409/2010

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública Municipal - Consep -,

com sede no Município de Morada Nova de Minas.

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

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com 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 nº 4.409/2010 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário de Segurança Pública Municipal – Consep –, com sede no Município de

Morada Nova de Minas. Possuindo como finalidade colaborar para o

encaminhamento de questões que envolvam moradores locais, a entidade constitui

um importante canal de comunicação entre as autoridades policiais e os órgãos dos

sistemas de defesa social, visando a colaborar para que as instituições públicas

operem em vista dos interesses dos cidadãos.

Na consecução de suas metas, o Conselho promove palestras, conferências e

debates com vistas à definição de prioridades específicas para o setor; planeja e

executa programas visando à maior produtividade dos policiais, reforçando-lhes a

autoestima e contribuindo para diminuir os índices de criminalidade da região;

colabora com o poder público na manutenção de viaturas policiais, na melhoria das

instalações e dos equipamentos dos órgãos policiais; busca solucionar problemas

ambientais e sociais que comprometam a segurança; desenvolve e implementa

sistemas para coleta, análise e utilização de avaliações dos serviços prestados pelas

agências policiais, bem como reclamações e sugestões do público.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem a finalidade de adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.
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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 4.409/2010,

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

Justiça.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2010.

Rômulo Veneroso, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.424/2010

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação Civil Brigadas Voluntárias de Combate a Incêndio e

Defesa Civil de Ouro Branco – ACBVCIDCOB –, 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 4.424/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Civil Brigadas Voluntárias de Combate a Incêndio e Defesa Civil de Ouro Branco –

ACBVCIDCOB –, com sede no Município de Ouro Branco, que possui como

finalidade planejar e executar ações integradas de segurança, objetivando a melhoria

da qualidade de vida da população local.

Na consecução de seus propósitos, a entidade oferece proteção ao patrimônio

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

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

coleta e a distribuição de medicamentos e alimentos para flagelados e pessoas

necessitadas; presta socorro e resgate em caso de acidente, servindo a toda a

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.424/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2010.

Rômulo Veneroso, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 475/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 475/2007, de autoria do Deputad o Leonardo Moreira, que

declara de utilidade pública o Lar Anjo da Guarda, com sede no Município de Três

Corações, 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° 475/2007

Declara de utilidade pública a entidade Lar Anjo da Guarda, com sede no Município

de Três Corações.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Lar Anjo da Guarda, com

sede no Município de Três Corações.

Art. 2° - 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° 1.707 /2007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.707/2007, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública a Associação Mãe da Divina Providência de

Pratápolis – AMDP –, com sede nesse Município, 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° 1.707/2007

Declara de utilidade pública a Associação Mãe da Divina Providência de Pratápolis

– AMDP –, com sede no Município de Pratápolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Mãe da Divina

Providência de Pratápolis – AMDP –, com sede no Município de Pratápolis.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.427 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.427/2008, de autoria do Deput ado Alberto Pinto Coelho, que

declara de utilidade pública o Instituto Claretiano de Educação e Assistência, com

sede no Município do Córrego do Bom Jesus, foi aprovado em turno único, na forma

original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.427/2008

Declara de utilidade pública o Instituto Claretiano de Educação e Assistência, com

sede no Município do Córrego do Bom Jesus.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Claretiano de Educação e

Assistência, com sede no Município do Córrego do Bom Jesus.
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Art. 2° – 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° 3.232 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.232/2009, de autoria da Deput ada Cecília Ferramenta, que

declara de utilidade pública a Associação de Municípios pelo Desenvolvimento

Integrado - AMDI -, com sede no Município de Coronel Fabriciano, 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° 3.232/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Municípios pelo Desenvolvimento

Integrado - AMDI -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Municípios pelo

Desenvolvimento Integrado - AMDI -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.664 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.664/2009, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública o Instituto Brasileiro de Arte e Cultura – Ibrac –, com sede no

Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.
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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° 3.664/2009

Declara de utilidade pública o Instituto Brasileiro de Arte e Cultura – Ibrac –, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Brasileiro de Arte e Cultura –

Ibrac –, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.688 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.688/2009, de autoria do Deput ado Alencar da Silveira Jr., que

declara de utilidade pública a Creche Comunitária Céus Abertos, com sede no

Município de Sete Lagoas, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.688/2009

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Céus Abertos, com sede no

Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Cre che Comunitária Céus Abertos,

com sede no Município de Sete Lagoas.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.852 /2009
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.852/2009, de autoria do Deput ado Tenente Lúcio, que declara

de utilidade pública o Rotary Club de Uberlândia Cidade Industrial, com sede no

Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.852/2009

Declara de utilidade pública o Rotary Club de Uberlândia Cidade Industrial, com

sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Rot ary Club de Uberlândia Cidade

Industrial, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.853 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.853/2009, de autoria do Deput ado Tenente Lúcio, que declara

de utilidade pública a Casa da Amizade de Famílias do Rotary Clube de Uberlândia

Cidade Industrial, com sede no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único,

na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.853/2009

Declara de utilidade pública a entidade Casa da Amizade de Famílias do Rotary
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Clube de Uberlândia Cidade Industrial, 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 Casa da Amizade de

Famílias do Rotary Clube de Uberlândia Cidade Industrial, com sede no Município de

Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.951 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.951/2009, de autoria do Deput ado Carlos Gomes, que declara

de utilidade pública a Associação Musical Padre Mario Uzan, com sede no Município

de Itinga, 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° 3.951/2009

Declara de utilidade pública a Associação Musical Padre Mário Uzan de Itinga –

AMPMUI –, com sede no Município de Itinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Musical Padre Mário

Uzan de Itinga – AMPMUI –, com sede no Município de Itinga.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.096 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.096/2009, de autoria da Deput ada Ana Maria Resende, que

declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores e Pequenos Produtores
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de Mandassaia II, com sede no Município de Josenópolis, 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° 4.096/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores e Pequenos

Produtores de Mandassaia II, com sede no Município de Josenópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Trabalhadores e

Pequenos Produtores de Mandassaia II, com sede no Município de Josenópolis.

Art. 2° – 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° 4.098 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.098/2009, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

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

Santo Hipólito, 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° 4.098/2009

Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de Santo Hipólito, com

sede no Município de Santo Hipólito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Asi lo São Vicente de Paulo de Santo
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Hipólito, com sede no Município de Santo Hipólito.

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

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.160 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.160/2010, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação dos Piscicultores de Capitólio - APC -, com

sede no Município de Capitólio, 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° 4.160/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Piscicultores de Capitólio - APC -,

com sede no Município de Capitólio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Piscicultores de

Capitólio - APC -, com sede no Município de Capitólio.

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

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.162 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.162/2010, de autoria do Deput ado Ivair Nogueira, que

declara de utilidade pública a Associação Artesanal de Apoio a Adolescentes e

Mães Carentes de Betim - Amcabe -, situada 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
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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° 4.162/2010

Declara de utilidade pública a Associação Artesanal de Apoio a Adolescentes e

Mães Carentes de Betim - Amcabe -, com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Artesanal de Apoio a

Adolescentes e Mães Carentes de Betim - Amcabe -, com sede no Município de

Betim.

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

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.163 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.163/2010, de autoria do Deput ado João Leite, que declara

de utilidade pública a Associação de Resgate da Cidadania e Inclusão Social - Arecis

-, com sede no Município de Montes Claros, foi aprovado em turno único, na forma

original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.163/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Resgate da Cidadania e Inclusão

Social - Arecis -, com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Resgate da Cidadania

e Inclusão Social - Arecis -, com sede no Município de Montes Claros.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.170 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.170/2010, de autoria da Deput ada Rosângela Reis, que

declara de utilidade pública a Comissão de Apoio e Bem-Estar Social do Bairro

Mangueiras, com sede no Município de Coronel Fabriciano, 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° 4.170/2010

Declara de utilidade pública a entidade Comissão de Apoio e Bem-Estar Social do

Bairro Mangueiras, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Comissão de Apoio e Bem-

Estar Social do Bairro Mangueiras, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.175 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.175/2010, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Córrego da Ilha e

Adjacentes, 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.
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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° 4.175/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Córrego da Ilha e

Adjacentes, 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 Comunitária do Bairro

Córrego da Ilha e Adjacentes, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.177 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.177/2010, de autoria do Deput ado Zé Maia, que declara de

utilidade pública o Rotary Club de Tupaciguara, 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° 4.177/2010

Declara de utilidade pública o Rotary Club de Tupaciguara, com sede no Município

de Tupaciguara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Rot ary Club de Tupaciguara, com

sede no Município de Tupaciguara.

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

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.179 /2010
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.179/2010, de autoria do Deput ado Zé Maia, que declara de

utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Cruzeiro do Sul, com sede no

Município de Prata, 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° 4.179/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Cruzeiro do Sul,

com sede no Município de Prata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Moradores do Bairro

Cruzeiro do Sul, com sede no Município de Prata.

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

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.180 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.180/2010, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Entidade Padre Wallace de Apoio ao Menor Carente, com sede

no Município de Três Pontas, 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° 4.180/2010

Declara de utilidade pública a Entidade Padre Wallace de Apoio ao Menor Carente,

com sede no Município de Três Pontas.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ent idade Padre Wallace de Apoio ao

Menor Carente, com sede no Município de Três Pontas.

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

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.181 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.181/2010, de autoria do Deput ado Délio Malheiros, que

declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae

–, com sede no Município de Conquista, 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° 4.181/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –

Apae – de Conquista, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Pais e Amigos dos

Excepcionais – Apae – de Conquista, com sede nesse Município.

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

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.200 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.200/2010, de autoria do Deput ado Gilberto Abramo, que

declara de utilidade pública o Ministério Galera de Cristo – MGC –, com sede no

Município de Juiz de Fora, 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° 4.200/2010

Declara de utilidade pública a entidade Ministério Galera de Cristo – MGC –, com

sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Ministério Galera de Cristo –

MGC –, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.201 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.201/2010, de autoria do Deput ado Gilberto Abramo, que

declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Minas Gerais – Avebe –,

com sede no Município de Vespasiano, 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° 4.201/2010

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Minas Gerais – ABMG –,

com sede no Município de Vespasiano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Beneficente de Minas

Gerais – ABMG –, com sede no Município de Vespasiano.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.210 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.210/2010, de autoria do Deput ado Carlos Pimenta, que

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

Rubim, 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° 4.210/2010

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

de Rubim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Asi lo São Vicente de Paulo, com sede

no Município de Rubim.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.211 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.211/2010, de autoria do Deput ado Ivair Nogueira, que

declara de utilidade pública a Corporação Musical Nossa Senhora das Candeias, com

sede no Município de Candeias, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 4.211/2010

Declara de utilidade pública a Corporação Musical Nossa Senhora das Candeias,

com sede no Município de Candeias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cor poração Musical Nossa Senhora

das Candeias, com sede no Município de Candeias.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.212 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.212/2010, de autoria do Deput ado Ivair Nogueira, que

declara de utilidade pública a Organização não Governamental Viva Candeias – ONG

Viva Candeias –, 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° 4.212/2010

Declara de utilidade pública a Organização Não Governamental Viva Candeias –

ONG Viva Candeias –, com sede no Município de Candeias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Org anização Não Governamental

Viva Candeias – ONG Viva Candeias –, com sede no Município de Candeias.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.214 /2010
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.214/2010, de autoria do Deput ado Rômulo Veneroso, que

declara de utilidade pública a Associação do Movimento sem Casa de Betim –

Amoscabe –, com sede no Município de Betim, foi aprovado em turno único, na forma

original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.214/2010

Declara de utilidade pública a Associação do Movimento Sem Casa de Betim –

Amoscabe –, com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação do Movimento Sem Casa

de Betim – Amoscabe –, com sede no Município de Betim.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.216 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.216/2010, de autoria do Deput ado Braulio Braz, que declara

de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de Rodeiro, 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° 4.216/2010

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Asi lo São Vicente de Paulo de

Rodeiro, com sede no Município de Rodeiro.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.217 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.217/2010, de autoria do Deput ado Jayro Lessa, que declara

de utilidade pública o Grupo de Amigos Santo Antônio - Gasa -, com sede no

Município de Mariana, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.217/2010

Declara de utilidade pública a entidade Grupo de Amigos Santo Antônio - Gasa -,

com sede no Município de Mariana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Grupo de Amigos Santo

Antônio - Gasa -, com sede no Município de Mariana.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.224 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.224/2010, de autoria do Deput ado Fábio Avelar, que declara

de utilidade pública o Centro Comunitário Rural de Boa Esperança, com sede no

Município de Formiga, 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° 4.224/2010

Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Rural de Boa Esperança, com

sede no Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Comunitário Rural de Boa

Esperança, com sede no Município de Formiga.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.228 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.228/2010, de autoria do Deput ado João Leite, que declara

de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos de Reduto - Amar -, com

sede no Município de Reduto, 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° 4.228/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos de Reduto -

Amar -, com sede no Município de Reduto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores e Amigos

de Reduto - Amar -, com sede no Município de Reduto.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.233 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.233/2010, de autoria do Deput ado Carlin Moura, que declara

de utilidade pública a Associação Diniz João Ribeiro, com sede no Município de

Contagem, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.233/2010

Declara de utilidade pública a Associação Diniz João Ribeiro, com sede no

Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Diniz João Ribeiro, com

sede no Município de Contagem.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.239 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.239/2010, de autoria do Deput ado Weliton Prado, que

declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região

de Oriente e Genipapinho, com sede no Município de Porteirinha, 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



____________________________________________________________________________
621

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.239/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Região de Oriente e Genipapinho, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Rurais da Região de Oriente e Genipapinho, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.240 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.240/2010, de autoria do Deput ado Weliton Prado, que

declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Norte de

Minas – Asnorte –, com sede no Município de Porteirinha, 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° 4.240/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do

Norte de Minas – Asnorte –, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Rurais do Norte de Minas – Asnorte –, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.241 /2010
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.241/2010, de autoria do Deput ado Weliton Prado, que

declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de

Serrado II, com sede no Município de Porteirinha, 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° 4.241/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de

Serrado II, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Pequenos Produtores

Rurais de Serrado II, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.242 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.242/2010, de autoria do Deput ado Weliton Prado, que

declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Lajes

II, com sede no Município de Porteirinha, 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° 4.242/2010
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Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de

Lajes II, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Rurais de Lajes II, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.243 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.243/2010, de autoria do Deput ado Weliton Prado, que

declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região

do Paraguai, com sede no Município de Porteirinha, 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° 4.243/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Região do Paraguai, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Pequenos Produtores

Rurais da Região do Paraguai, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.245 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.245/2010, de autoria do Deput ado Weliton Prado, que declara
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de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores da Vila Kennedy e

Adjacências – Amovika –, com sede no Município de Porteirinha, 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° 4.245/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores da Vila

Kennedy e Adjacências – Amovika –, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Moradores da Vila Kennedy e Adjacências – Amovika –, com sede no Município de

Porteirinha.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.248 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.248/2010, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário do

Bairro Assunção – Codebass –, com sede no Município de Cabo Verde, foi aprovado

em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.248/2010

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Bairro
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Assunção – Codebass –, com sede no Município de Cabo Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho de Desenvolvimento

Comunitário do Bairro Assunção – Codebass –, com sede no Município de Cabo

Verde.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.250 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.250/2010, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que

declara de utilidade pública a Associação Grupo da Melhor Idade Asas da Liberdade,

com sede no Município de Florestal, 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° 4.250/2010

Declara de utilidade pública a entidade Grupo da Melhor Idade Asas da Liberdade,

com sede no Município de Florestal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Grupo da Melhor Idade Asas

da Liberdade, com sede no Município de Florestal.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.258 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.258/2010, de autoria do Deput ado Sebastião Costa, que
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declara de utilidade pública a Associação Comunitária Amizade Pro-Funda, com sede

no Município de Peçanha, 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° 4.258/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Amizade Pró-Funda, com

sede no Município de Peçanha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Amizade Pró-

Funda, com sede no Município de Peçanha.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.260 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.260/2010, de autoria do Deput ado Doutor Viana, que declara

de utilidade pública a Ata Cidadania, com sede no Município de Belo Horizonte, foi

aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.260/2010

Declara de utilidade pública a entidade Ata Cidadania, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Ata Cidadania, com sede no
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Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.263 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.263/2010, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que

declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região

do Salobro, com sede no Município de Porteirinha, 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° 4.263/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Região do Salobro, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Rurais da Região do Salobro, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.265 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.265/2010, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Riachão II,

com sede no Município de Porteirinha, 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° 4.265/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Região do Riachão II, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Rurais da Região do Riachão II, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.267 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.267/2010, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Rede d'Água

Barreiro II, com sede no Município de Porteirinha, 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° 4.267/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Rede d'Água Barreiro II, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Rurais da Rede d'Água Barreiro II, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.
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Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.268 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.268/2010, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região de

Bom Jesus, com sede no Município de Porteirinha, 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° 4.268/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Região de Bom Jesus de Cima, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Rurais da Região de Bom Jesus de Cima, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.270 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.270/2010, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região da

Baixinha-Campo de Avião, com sede no Município de Porteirinha, foi aprovado em

turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 4.270/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Região da Baixinha-Campo de Avião, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Rurais da Região da Baixinha-Campo de Avião, com sede no Município de

Porteirinha.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.271 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.271/2010, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Várzea

Comprida, com sede no Município de Porteirinha, 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° 4.271/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de

Várzea Comprida, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Mulheres

Trabalhadoras Rurais de Várzea Comprida, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.273 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.273/2010, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação Feminina de Paciência – Mulheres Unidas para o

Desenvolvimento, com sede no Município de Porteirinha, 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° 4.273/2010

Declara de utilidade pública a Associação Feminina de Paciência, com sede no

Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Feminina de Paciência,

com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.274 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.274/2010, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária Norte da Vila Serranópolis, com sede

no Município de Porteirinha, 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° 4.274/2010
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Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Norte da Vila Serranópolis,

com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Norte da Vila

Serranópolis, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.281 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.281/2010, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária Beneficente Ingaiense, com

sede no Município de Ingaí, 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° 4.281/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Beneficente Ingaiense, com

sede no Município de Ingaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Ingaiense, com sede no Município de Ingaí.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.295 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.295/2010, de autoria do Deput ado José Henrique, que declara

de utilidade pública a Associação de Mulheres Rurais do Córrego dos Ferreiras e
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Adjacências – Amurcofe –, com sede no Município de Santa Bárbara do Leste, 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° 4.295/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Mulheres Rurais do Córrego dos

Ferreiras e Adjacências – Amurcofe –, com sede no Município de Santa Bárbara do

Leste.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Mulheres Rurais do

Córrego dos Ferreiras e Adjacências – Amurcofe –, com sede no Município de Santa

Bárbara do Leste.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.405 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.405/2010, de autoria do Deput ado Weliton Prado, que declara

de utilidade pública a Associação Cultural de Combate à Discriminação Racial Solano

Trindade, com sede no Município de Ubá, 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° 4.405/2010

Declara de utilidade pública a Associação Cultural de Combate à Discriminação
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Racial Solano Trindade, com sede no Município de Ubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Cultural de Combate à

Discriminação Racial Solano Trindade, com sede no Município de Ubá.

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

Sala das Comissões, 12 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Eros Biondini.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 15 DE MAIO DE 2010

ATAS

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 13/5/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Getúlio Neiva

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.574 e

4.575/2010 - Requerimentos nºs 6.113 a 6.123/2010 - Requerimentos da Comissão

de Direitos Humanos e dos Deputados Adalclever Lopes e Durval Ângelo e outros -

Comunicações: Comunicações das Comissões do Trabalho, de Assuntos Municipais

e de Cultura e do Deputado Sávio Souza Cruz - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados Eros Biondini, Doutor Viana, Sargento Rodrigues, Antônio Júlio e Duarte

Bechir - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da

Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento

do Deputado Durval Ângelo e outros; deferimento - Votação de Requerimentos:

Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos e do Deputado Adalclever Lopes;

aprovação - Requerimento do Deputado Padre João; deferimento; discurso do

Deputado Almir Paraca - Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento;

discurso do Deputado Domingos Sávio - 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 - 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 - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Célio Moreira - Chico Uejo - Délio Malheiros - Dilzon Melo -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Duarte Bechir - Eros Biondini - Fábio

Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo
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Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo

Moreira - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda -

Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

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 N° 4.574/2010

Declara de utilidade pública o Clube da Terceira Idade Idade Feliz, com sede no

Município de Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Clu be da Terceira Idade Idade Feliz,

com sede no Município de Campo Belo.

Art. 2° - Esta lei entra vigor na data de sua publi cação.

Sala das Reuniões, 13 de maio de 2010.

Dimas Fabiano

Justificação: O Clube da Terceira Idade Idade Feliz, com sede no Município de

Campo Belo, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que
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tem como finalidade promover programas ocupacionais adequados aos interesses

dos associados, tais como artesanato, pintura, música, canto coral, bailes, concertos,

audições, apresentação de filmes e peças teatrais e campanhas beneficentes que

venham exigir uma participação maior na vida social, prestação de serviços gratuitos

à comunidade e enriquecimento da efetividade e sensibilidade pessoal.

Assim sendo, acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade

pública fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo 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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.575/2010

Acrescenta o § 5º ao art. 1º da Lei nº 13.694, de 1º de setembro de 2000.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 13.694 fica acrescido do seguinte § 5º:

“Art. 1º - (...)

§ 5º - O valor obtido como vantagem pessoal passará a constar do contracheque

dos servidores com a denominação de “vencimento básico complementar”, e sobre

ele incidirão todos os direitos inerentes ao vencimento básico.”.

Sala das Reuniões, 13 de maio de 2010.

Doutor Viana

Justificação: A Lei nº 13.694, de 2000, originária do Projeto de Lei nº 40/99, de

minha autoria, já está sendo aplicada, com aceitação por parte da maioria dos

servidores. O então Governador Itamar Franco, cumprindo promessa de campanha,

restaurou os vencimentos dos ex-servidores da MinasCaixa. Entretanto, esse direito,

apesar de instituído pela Lei nº 10.470, já foi tirado uma vez pelo governo anterior,

pelo simples fato de ser denominado “vantagem pessoal”. O valor apurado faz parte

dos vencimentos dos servidores, é um direito que eles adquirem ao ser absorvidos.

Contudo, o termo “vantagem pessoal” parece referir-se a uma situação de privilégio, e

não a um direito instituído por lei.
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Assim sendo, apresento este projeto, para retirar do contracheque o nome

“vantagem pessoal”, modificando-o para o que é justo: “vencimento básico

complementar”. Essa simples modificação trará segurança ao servidor, pois ele não

está recebendo nenhuma vantagem, e sim recuperando vencimentos reais.

Há decisões judiciais em processos em que o ex-servidor da MinasCaixa está

requerendo o reajuste, por ser parte de vencimento básico, e esse entendimento foi

verificado, coerentemente, em vários acórdãos do Poder Judiciário mineiro.

Portanto, segundo ementas de várias decisões: “Trata-se de referida parcela

remuneratória, na realidade, de vencimento padrão, passível de incidência de

adicionais, gratificações e índices de reajuste”.

- 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.

REQUERIMENTOS

Nº 6.113/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Município de Camanducaia pelo fato de a estância

climática de Monte Verde ter obtido o 1º lugar no Prêmio Melhor Gestão Turística do

Destino, concedido pelo Ministério do Turismo. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 6.114/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com os Srs. Mário Ottoboni, criador do método das

Associações de Proteção e Assistência aos Condenados - Apacs -, e Ramon Martins

Neto Marinho, Diretor da Apac de Pouso Alegre, pela inauguração, nessa

Associação, do Centro de Reintegração Social. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.115/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Robson de Andrade por sua eleição e posse no

cargo de Presidente da Confederação Nacional da Indústria - CNI. (- À Comissão de

Turismo.)

Nº 6.116/2010, do Deputado Fahim Sawan, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à TV Bandeirantes Triângulo pela modernização nas

telecomunicações que vem promovendo em Uberaba e região, sob o comando do Sr.

José Saad Duailibi, Diretor-Geral da empresa. (- À Comissão de Transporte.)
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Nº 6.117/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para a elaboração e

divulgação de relatório sobre as perícias realizadas em obras da construção civil em

que tenham ocorrido acidentes fatais.

Nº 6.118/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado aos Ministros do Trabalho e Emprego, da Previdência Social e da

Saúde pedido de providências para a realização de audiência pública conjunta sobre

o tema "Saúde e segurança no trabalho - formas de prevenção de acidentes que

podem resultar em mortes e mutilações".

Nº 6.119/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a realização, em

caráter permanente, de campanhas sobre o tema "Saúde e segurança no trabalho",

com ênfase no setor da construção civil. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 6.120/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça pedido de providências

com vistas à edição de resolução sobre o funcionamento das varas de conflitos

agrários, nos termos constantes nas notas taquigráficas da reunião extraordinária

dessa Comissão em 4/5/2010. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.121/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil pedido de providências para a apuração

de denúncia contra o Sr. Genalson Pinto de Oliveira, Delegado de Polícia, relativa à

forma de cumprimento de mandados de intimação em São João da Ponte,

encaminhando-se também cópia das notas taquigráficas da reunião extraordinária

dessa Comissão em 4/5/2010. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.122/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça - CNJ -, ao Presidente

do Tribunal de Justiça, ao Corregedor-Geral de Justiça, ao Ouvidor Agrário Nacional,

ao Juiz Titular da Vara de Conflitos Agrários de Minas Gerais, ao Coordenador do

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Conflitos Agrários, ao

Presidente do Incra e ao Diretor-Geral do Instituto de Terras do Estado de Minas

Gerais - Iter-MG - pedido de providências com relação à denúncia de desrespeito da
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referida Vara a determinações do CNJ e à resolução do Tribunal de Justiça,

encaminhando-se também cópia das notas taquigráficas da reunião extraordinária

dessa Comissão em 4/5/2010. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.123/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Sr. Elias Paulo Cordeiro, Procurador Especializado em Crimes de

Agentes Políticos, pedido de providências com vistas à abertura de inquéritos para

apurar denúncias de cerceamento do Poder Legislativo pelo Poder Executivo no

Município de Minduri e de crime de responsabilidade que o Prefeito desse Município

teria praticado ao não responder a requerimentos de informações do Poder

Legislativo, encaminhando-se também cópia de DVD contendo imagens de reunião

da Câmara Municipal de Minduri em que o Procurador Jurídico da Prefeitura intimida

e agride Vereador.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de Direitos

Humanos e dos Deputados Adalclever Lopes e Durval Ângelo e outros.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do Trabalho,

de Assuntos Municipais e de Cultura e do Deputado Sávio Souza Cruz.

O Sr. Presidente - A Presidência anuncia que ontem aniversariou a Deputada Maria

Tereza Lara. Desejamos à nossa colega muita sorte, sucesso e tudo de bom na vida.

Um abraço.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini* - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, servidores da Casa, imprensa presente, amigos que

nos acompanham pelas galerias e toda a população mineira que nos acompanha e

tem nos acompanhado por meio da TV Assembleia, nestas centenas de Municípios,

sempre gosto de afirmar, nos meus pronunciamentos, a importância da TV

Assembleia, que liga os representantes do povo mineiro aos representados, à nossa

população. Isso é fundamental, pois diminui as distâncias e aproxima o cidadão da

sua Casa, a ALMG. Cumprimento todas as famílias de Minas Gerais.

Sr. Presidente, tenho alguns assuntos a abordar aqui neste dia. Inicialmente me
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dirijo aos professores para dizer do meu apoio verdadeiro e sincero à classe, à

categoria. Esta precisa, sim, de toda a atenção por parte do governo e também dos

parlamentares desta Casa, como provou ontem nosso querido Presidente, Deputado

Alberto Pinto Coelho, ao proporcionar diálogo em tão alto nível. Houve a presença da

Secretária Renata Vilhena e da Profa. Beatriz, que representava os professores da

classe. Percebemos que a luta em prol dos professores pode realmente ser travada

em nível muito mais elevado do que algumas pessoas infelizmente têm tentado fazer.

É ruim e não podemos concordar, Sr. Presidente, que a luta dos professores seja

usada para a sobrevivência política de alguns ou como argumentos falsos de outros.

O verdadeiro amigo de uma causa não aproveita a dor do envolvido para fazer seu

nome, para tirar proveito próprio, e isso tem ocorrido em alguns momentos, com o

que não podemos concordar.

Deixo claro que percebemos que o salário dos professores está muito aquém do

que merecem e, se comparado à importância dessa classe, está defasado. Todos

somos responsáveis pela construção e pela formação de novo momento de maior

justiça. Para isso contamos, sim, e temos contado sempre com a boa-vontade do

governo, com a intermediação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Somos

claros e sinceros em mostrar nosso posicionamento totalmente a favor dos

professores, que, com toda a certeza, formam a classe mais importante da nossa

sociedade e nos dão toda a formação.

Gostaria que a população nos acompanhasse na tramitação deste projeto, que foi

aprovado em 1º turno, o Plano Decenal de Educação, quando debateremos,

discutiremos e mostraremos realmente nosso posicionamento de forma democrática,

como somos favoráveis a eles e a essa classe.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Deputado Eros Biondini, cumprimento V.

Exa. pela fala. Participei ontem de reunião muito construtiva. Gostei muito da postura

da Beatriz, do Sind-UTE. Nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho,

intermediou essa reunião, na qual esteve presente a Secretária de Planejamento,

Renata Vilhena, que se colocou à disposição para receber as reivindicações da

classe da educação.

Nós, todos os Deputados - acredito -, estamos recebendo em nossos gabinetes “e-
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mails” de alguns apaixonados partidaristas, tentando amealhar simpatia da classe da

educação, nomeando os Deputados que votaram contra o piso salarial e os

servidores. Essa é uma postura baixa, enganadora e covarde. Nota-se que

aproveitam da boa-vontade dos professores, que sofrem há décadas com a

defasagem salarial. Listam apenas os Deputados da base de governo, porque não há

nenhum Deputado da Oposição. No rodapé dos folhetos, colocaram: “Não votem em

Serra, Anastasia e Aécio”. Essa é uma demonstração de pura politicagem corrupta,

rasteira e covarde, porque a política é coisa boa.

A Assembleia está sendo a intermediária entre o Sind-UTE e o governo. A

Secretaria fez uma proposta, acatada pelos dirigentes do sindicato, a qual chegará a

este Plenário. Como disse ontem, quero ver quais Deputados e Deputadas votarão

contra os professores! Há pessoas oportunistas tentando esconder-se atrás de um

fato mentiroso, porque a Assembleia Legislativa não votou o piso salarial dos

servidores, e sim um projeto que concedia reajuste ao funcionalismo público,

incluindo 10% para os professores. Apresentei duas emendas, uma concedendo 15%

de aumento, o mesmo valor concedido aos Agentes de Segurança, e outra igualando

o piso nacional. O governo argumentou que não poderia aceitar nossas propostas

devido à Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim elas foram rejeitadas. Alguns

Deputados oportunistas da Oposição propuseram aumento de 50%, sabendo que não

seria aprovado, e depois da votação pediram verificação, para que constasse o nome

daqueles que votaram “sim” e “não”, com o objetivo de espalhar alguns folhetos, na

intenção de angariar votos.

A classe dos professores não é massa de manobra e sabe muito bem que a

Assembleia Legislativa tem responsabilidade e apoiará, sim, os projetos que

beneficiem os profissionais da educação e os servidores. Obrigado.

O Deputado Eros Biondini* - Obrigado, Deputado Célio Moreira. Quero parabenizar

o nosso Presidente, Alberto Pinto Coelho, que realmente foi uma coluna, fez a

intermediação ontem, junto à Secretária Renata Vilhena. Parabenizo ainda a Profª.

Beatriz, do Sind-UTE, pelo alto nível das discussão. Acompanhamos a negociação de

perto. Que bom que a Casa Legislativa mineira é democrática!

Contamos com a presença do Deputado Dilzon Melo aqui, em Plenário, Presidente
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do meu partido, o PTB, a quem parabenizo por ter proporcionado uma reunião entre

os pré-candidatos. Foi uma preparação de muita qualidade na sede do partido.

Deputado Dilzon Melo, realmente V. Exa. tem se destacado. Pelas palavras do

Presidente Alberto Pinto Coelho, percebemos a deferência a sua pessoa: um dos

grandes homens públicos que representam com honra esta Casa hoje e também

quando esteve à frente da Sedru. V. Exa. não está apenas construindo um grande

partido, mas criando um ambiente para a democracia no Estado de Minas Gerais.

Havia centenas de pessoas, e o Presidente Alberto Pinto Coelho ficou realmente

admirado com o poder de V. Exa. de conseguir aglutinar, reunir e agregar todos nós.

Foi uma reunião muito produtiva e bonita, com a presença de companheiros de

trabalhos. Como V. Exa. disse, a maioria das pessoas era muito simples,

representando as classes menos favorecidas. É mesmo um verdadeiro Partido

Trabalhista do Brasil. V. Exa. está à frente desse partido que tanta coisa boa tem

realizado, sobretudo no Estado de Minas Gerais. Parabéns!

Sr. Presidente, ontem estive visitando a Apac de Nova Lima. V. Exa. bem sabe que,

muito antes de entrar na política, atuo, junto à Canção Nova e aos movimentos

sociais da Igreja Católica, diretamente na recuperação de dependentes químicos, de

pessoas privadas de liberdade e daquelas acometidas por enfermidades que não têm

condições de serem atendidas com dignidade. Esse trabalho voluntário e missionário

acabou credenciando-me - digamos assim - para que o meu nome fosse lembrado

por esses movimentos. Muito antes disso, já éramos voluntários do projeto Fazenda

da Esperança. E também o projeto da Apac sempre me encantou, Sr. Presidente.

Como voluntário, continuo realizando eventos em prol dessas entidades,

acompanhando, mais de perto, a realidade das Apacs, das comunidades terapêuticas

e do Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade, onde estive na segunda-

feira comemorando o Dia das Mães com as presas. Tivemos a boa notícia do Dr.

Genílson de que ampliaremos e dobraremos a capacidade de absorção das

gestantes privadas de liberdade. Passaremos de 50 para 100 a capacidade do centro

de referência, pelo qual tenho um carinho todo especial. Em 2007 apresentei, nesta

Casa, um projeto que tratava justamente do acolhimento no centro de referência das

gestantes presas. O governo, sensível a isso e com todo o dinamismo que lhe é
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próprio, acabou criando o Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade. E,

para aquele que ainda não o conhece, vale a pena ir até lá, pois o ambiente é muito

favorável à recuperação daquelas mulheres e ao cuidado de seus filhos, a fim de que

tenham um futuro melhor e diferente.

Sabemos que as Apacs representam não só uma alternativa para o sistema

prisional, mas também a esperança de recuperação para os detentos. Não podemos

fechar os olhos para isso, Deputado Doutor Viana, porque, se temos um sistema

prisional deficitário e quase falido no País, acabamos todos sendo presos, ou seja,

privados de liberdade dentro ou fora dos presídios e das cadeias. Temos debatido o

que a CNBB nos pediu no ano passado, por meio da Campanha da Fraternidade. Ela

pediu que um dos tópicos mais importantes a serem discutidos, pesquisados e

debatidos fosse o sistema prisional, buscando alternativas, não só para avaliação

desse sistema, mas também com relação à expectativa de recuperação daqueles que

estão privados de liberdade ou acometidos por algum tipo de vício que os priva de

estar na convivência social.

Ontem, na Apac, fiquei, mais uma vez, emocionado por ver pessoas dos regimes

fechado, semiaberto e aberto que não precisam obrigatoriamente de escolta. E isso

sem tirar o delito nem a pena daquele preso - é claro que não -, pois ele está

pagando ali pelo que cometeu, mas trata-se de um modelo de ambiente muito mais

favorável para a sua recuperação, envolvendo a comunidade, a família e a

espiritualidade.

Isso está muito claro na avaliação que fazemos da recuperação dos dependentes

químicos espalhados por este Brasil. Está muito claro, pela realidade da Apac, que

brotou também no coração de um sacerdote, que a espiritualidade faz parte do novo

encontro do sentido de viver de qualquer ser humano. Percebemos isso ali. Como se

não bastasse, sabemos que os presos federais têm um custo mensal para o governo

em torno de R$4.000,00, alguns chegando a R$4.800,00. Já os presos estaduais têm

um custo de R$1.000,00 a R$1.500,00, no mínimo. Entretanto, nas Apacs, Srs.

Deputados, chegamos a ter R$500,00 de despesa mensal por pessoa. Além de ser

um modelo admirável, é também um modelo que funciona, é mais barato, mais

humano e precisa ser mais acompanhado. Precisa haver mais investimento; nós, na
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condição de parlamentares, precisamos indicar nossas emendas, apoiar, ajudar,

Deputado André Quintão. A Apac de Nova Lima, na CPI do Sistema Prisional, foi

considerada a de melhor condição entre todas as avaliadas do sistema prisional.

Realmente vale elogiarmos esse modelo aqui.

Queremos lembrar também que, na segunda-feira, fomos comemorar o Dia das

Mães com as detentas gestantes e as lactantes, com bebês de até 1 ano, no Centro

de Referência. Este é também um modelo muito bonito dentro de uma realidade tão

triste pela qual nossa sociedade acaba passando. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - Com a palavra, o Deputado Doutor

Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

imprensa, pessoas que nos acompanham nas galerias e também pela nossa TV

Assembleia, funcionários da Casa, boa tarde. Nesta tarde também vimos aqui, após

passar a fase mais turbulenta dos problemas da educação em nosso Estado, para

fazer uma reflexão sobre os fatos que ocorreram e que tiveram alguma influência

nesse processo. É claro que sabemos da importância da educação para qualquer

povo, raça, país, Estado ou Município. A educação é o pilar maior do crescimento e

do desenvolvimento. Entretanto, não se tem investido mais em educação, e temos

conhecimento de tudo isso. Cito fatos fundamentais, como a importância da

Assembleia Legislativa, que intermedeia, como caixa de ressonância da sociedade -

por iniciativa do Deputado Alberto Pinto Coelho, nosso Presidente, com o apoio de

todos nós -, a busca do entendimento para solucionar os problemas que mantêm a

greve dos professores. Volto a dizer que educação não tem partido, não é de A, B ou

C. Às vezes, há pessoas e partidos, aqui, que querem ser os responsáveis pela

educação do Estado. Mas isso não é verdadeiro, porque tudo que for bom para a

educação todos nós, Deputados, independentemente de cor partidária,

defenderemos, aprovaremos, trabalharemos e lutaremos. Mas há alguns, aqui, que

às vezes se excedem - e até têm o conhecimento de que uma emenda é

inconstitucional, é indevida, improcedente. Mesmo assim, eles se posicionam com

aquela emenda para criar factoides, situações de ilusão a fim de colocar colegas
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Deputados em dificuldades.

Mas nós temos confiança e esperança de que a verdade prevalecerá. Vimos isso

aqui quando votamos o projeto do governo, com aumento para todo o funcionalismo

público do Estado. Vários colegas correram para emendar o projeto com emendas

que - tanto eles quanto nós sabemos - não são da competência do Legislativo, dos

Deputados. E o Deputado coloca uma emenda inconstitucional, com prévio

conhecimento, para criar dificuldades e obstáculos e até para colocar colegas em

situação de dificuldade. Analisando friamente, é um absurdo pessoas se

comportarem assim. Não concordo com isso. Existem pessoas, infelizmente, que têm

essa aspiração, esse desejo de tentar acertar com o errado. Partem da premissa de

que, sabendo que está errado, tentarão enganar para buscar lucro, conseguir

vantagens. Não concordamos com esse comportamento. Infelizmente, existem os

sepulcros caiados, brancos por fora e modificados por dentro.

Fiquei assustado ao ver meu retrato estampado em uma lista, com outros

Deputados, como inimigos da educação de Minas Gerais. Ora, tenho 22 anos de vida

pública, 6 anos como Vereador em minha cidade de Curvelo, 4 anos como Prefeito, e

este é meu 12º ano como Deputado. Se sei alguma coisa, isso se deve ao processo

educacional que tive, e passei a maior parte do meu tempo de estudo na escola

pública. Em toda a minha vida pública, sempre considerei o valor da educação, que,

aliás, é inquestionável. Fui beneficiado por esse processo educacional na minha vida;

em uma família de muitos filhos, sou o único que tem curso superior, e fiz uma

diferença muito grande. Tenho outros conhecimentos, tenho essa experiência e

vivência própria, pessoal, familiar, e é claro que sei da importância da educação. Em

toda a minha vida, sempre me empenhei. Todas as escolas, professoras, Diretoras,

Superintendentes que, ao longo desses 22 anos de atuação política, procuraram-me

contaram com o meu empenho. Não só recebia as demandas, mas me empenhava -

e sempre o farei - na busca de solução, ou seja, na busca da realização de uma

reforma, de uma ampliação, da construção de uma quadra ou de um muro para uma

escola ou na busca de mais segurança para o local. Sempre trabalhamos pela

melhoria da área física, para dar mais conforto aos alunos de qualquer cidade do

nosso Estado. Também nos empenhamos na questão da qualidade do ensino. Por
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dois anos, presidi, com muita alegria e honra, a Comissão de Educação desta Casa.

Foram dois anos extremamente proveitosos, com muitos resultados positivos, período

em que sempre recebi todos os funcionários da educação que nos procuraram por

qualquer motivo. Sempre busquei junto aos órgãos do Executivo a solução dos

problemas da categoria e até consegui, em função do mandato de parlamentar,

resolver muitos deles. Fazemos contato direto com as Diretoras das escolas

estaduais em todo o Estado, dando as informações da área da educação que saem

da Secretaria e as superintendências demoram a fornecer às diretorias das escolas.

Este Deputado, por meio dos “e-mails” de escolas estaduais de que dispõe em seu

gabinete, informa o que é de interesse dessas escolas às suas Diretoras, que às

vezes tomam conhecimento de algumas coisas até antes das superintendências.

Temos também relação das mais construtivas e positivas com todas as

superintendências de nosso Estado - e precisamos disso, porque às vezes somos

procurados para agilizar documentação para aposentadoria ou licenciamento, para

agilizar exame médico da perícia do Estado, etc. Fato é que temos tido

correspondência excelente com todas as superintendências, na busca da solucão de

problemas dos professores ou do pessoal da área de serviços da Secretaria ou das

superintendências.

Então temos a vida dedicada à área educacional do nosso Estado, mas

lamentavelmente temos de lidar com a irresponsabilidade de um ou outro Deputado

que quer se posicionar a favor de uma categoria de forma incorreta e inconstitucional,

apresentando emenda que, de antemão, sabe ser inconstitucional. É difícil entender

estes sepulcros caiados, como diz a Bíblia, mas existem. Isto é histórico, e esta não

será a primeira nem a última vez em que acontece, infelizmente. Temos de procurar

não nos defender, pois não fizemos nada errado, mas esclarecer os fatos. Não

podemos nos submeter a situações em que pretendemos enganar as pessoas,

tentando parecer ovelhas quando na verdade nos comportamos como verdadeiros

lobos.

Realmente parei para refletir sobre o que fazer quando recebi telefonemas de

alguns Diretores me acusando de não ter votado a favor da educação. É preciso

esclarecer: votamos a favor da educação, sim; não votamos a favor de emendas
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inconstitucionais, porque sabíamos que eram inconstitucionais. Tivemos

posicionamento semelhante na defesa dos Delegados, ao votar emenda

inconstitucional. Não cabe ao legislador legislar criando despesas para o Executivo;

cabe-nos avaliar e modificar o que nos vem do Executivo, com as despesas criadas

por ele mesmo, que terá de levantar o recurso e pagar. Sei muito bem disso porque,

além de Vereador, fui Prefeito, portanto atuei nos dois lados: tanto no Legislativo

Municipal e Estadual quanto no Executivo Municipal, como Prefeito. Assim não

entendo e realmente condeno os colegas que se comportaram maldosa, presunçosa

e previamente, querendo incriminar colegas ao criar emenda inconstitucional e pedir

para que fosse marcada, do que sou testemunha, pois estava na votação,

exatamente para depois verificar quem votou contra a emenda de sua autoria -

inconstitucional, indevida e ilegal - e sair espelhando os retratos dos Deputados que o

fizeram, dizendo que esses eram inimigos da educação - os retratos dos Deputados

que, repito, votaram contra aquela emenda, não contra o professor ou a educação.

Realmente eu precisava fazer essa reflexão, porque, como profissional da medicina

que sou, não sei porque às vezes as pessoas se comportam de forma a nos deixar

questionamentos em relação ao seu trabalho público. Estamos aqui por uma missão.

A política não pode ser profissão, mas missão, a missão de servir, de ouvir, de

defender, jamais a de criar valores negativos ou ilusões para o povo ou uma

categoria.

Por outro lado, ficamos felizes, pois as coisas começam a afunilar e a caminhar

sem demagogia, com responsabilidade e seriedade. Ontem estive presente em uma

reunião conduzida pelo Presidente Alberto Pinto Coelho, com o apoiamento de todos.

A Assembleia, o Sind-UTE e os Deputados da Oposição e da Situação, enfim todos

nós queremos o bem, o reconhecimento e a valorização da educação em todos os

sentidos. Com a presença da Secretaria de Planejamento e Gestão - Seplag -, por

meio do entendimento e do diálogo, realizamos uma reunião madura para buscarmos

soluções. Essa, sim, é uma situação positiva para a Assembleia, e não aquele

momento triste da votação de emendas ilegais, imorais e inconstitucionais, cujo intuito

era incriminar os companheiros desta Casa, o que é muito ruim.

Colegas, não pensem que as pessoas não perceberam o que aconteceu. Em vez
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de condená-los, queremos alertá-los para que façam o bem, a seriedade e a verdade

devem sempre prevalecer. Procurem fazer uma reflexão sobre o que é mais

importante para cada um que assim se comportou, por muito tempo. Parece que

ninguém foi o responsável. Ontem o Sind-UTE também se explicou dizendo que não

foi o responsável. Alguns disseram que quem assim se posicionou foi o Sind-UTE, e

não o partido X ou Y. Não, a iniciativa foi de Deputados e colegas desta Casa, que

enviaram essa lista na tentativa de execrar, banalizar e desrespeitar colegas desta

Casa que trabalham com seriedade, sem inventar ou criar situação de ilusão para

qualquer categoria. Não fomos eleitos para isso, não nos prestamos a fazer esse

papel.

Buscamos a melhor construção do entendimento e da solução de questões. A

Seplag, a Assembleia e o Sind-UTE, enfim todos nós estaremos unidos para

solucionarmos definitivamente o que for possível para o retorno das aulas, cuja falta

compromete o conhecimento dos alunos, os mais prejudicados por essa greve.

Continuaremos com nosso trabalho na busca do reconhecimento e da valorização da

educação. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nesta tarde, essa é a minha reflexão.

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, convidados presentes

nas galerias, como tenho feito rotineiramente nesta Casa, conforme dever de quem

exerce mandato classista, não poderia, mais uma vez, deixar de ocupar esta tribuna

para relatar a morte de mais um companheiro da Polícia Militar do Estado de Minas

Gerais.

No dia 8 de maio, em Nanuque, extremo Leste do Estado, em uma ocorrência de

assalto, os militares da 24ª Companhia Independente trocaram tiros com assaltantes,

o que culminou na morte do 3º-Sgt. Gilberto Carlos Pereira de Jesus. Ele tinha 45

anos de idade e trabalhava na Polícia Militar de Minas Gerais há 28 anos.

Além do Sgt. Gilberto Carlos Pereira de Jesus, que foi morto defendendo a

população em Nanuque, o Sd. Lucas Souza Favoretti, servindo na mesma

companhia, com apenas 24 anos, há três trabalhando na Polícia Militar, que estava

de folga e sem trajes de serviço, conhecido como à paisana, tentou auxiliar o
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Sargento, também foi ferido gravemente e se encontra internado no Hospital da

Polícia Militar. O Sargento foi enterrado em Nanuque, deixando esposa e três filhos; o

Soldado se encontra hospitalizado, e seu estado de saúde inspira cuidados. Ele está

no Hospital da Polícia Militar, na Avenida do Contorno, no Bairro Santa Efigênia.

Venho a esta tribuna, Sr. Presidente, para trazer estes fatos mais uma vez.

Estivemos ontem em Brasília, a convite dos Deputados Paulo Pimenta, relator, e

Alexandre Silveira, Presidente da CPI da Violência Urbana. Fomos participar do

debate sobre violência urbana, que assola nosso país. Durante os debates, tivemos

oportunidade de fazer exposição, essencialmente diagnosticando as causas da

violência nos nossos centros urbanos. Obviamente, levamos informações em relação

a Minas Gerais. Sr. Presidente, além da violência que constatamos e que é conhecida

por todos os mineiros no dia a dia, levamos dado que são de fundamental importância

neste momento, para que os cidadãos mineiros e brasileiros tomem conhecimento.

Tenho ocupado esta tribuna várias vezes para falar da banalização da violência

desenfreada, mas especialmente da banalização da vida, em razão do número de

homicídios que vêm ocorrendo, não só em Minas Gerais, mas no Brasil,

especialmente de agentes públicos, servidores da área de segurança pública.

De 2003 até a presente data, Sr. Presidente, perdemos 137 servidores da área da

segurança pública para o crime. Foram mortos 137 servidores em sete anos e quatro

meses, apenas em Minas Gerais. Levamos essa preocupação ao Congresso

Nacional. Durante nossa exposição, o Deputado Federal Paulo Pimenta, do PT do

Rio Grande do Sul, ficou espantado com os números que apresentamos. Parece que

não representam nada, e ficamos extremamente preocupados com isso.

Em 2002, ocorreu a morte de Promotor de Justiça, exemplo que cito aqui não para

dizer que o Estado deveria reagir de forma diferente; pelo contrário, a reação tem de

ser como foi a da época. Montou-se força-tarefa e rapidamente se apurou a morte do

Promotor. Indiciaram os culpados, que foram denunciados, condenados e levados à

prisão, como resposta imediata do Estado. Essa preocupação que Minas Gerais teve,

por meio das Polícias Militar e Civil e do Ministério Público, de força-tarefa, Sr.

Presidente, não é a mesma quando policial militar, bombeiro militar, policial civil ou

Agente de Segurança Penitenciária são mortos. Há mortes recentes, como o caso do
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Agente Penitenciário em Betim, por não permitir que traficantes pesassem drogas na

balança da mercearia de seu pai. Ele foi morto covardemente, levou 10 tiros de

pistola 9mm. Até hoje não obtivemos resposta das autoridades da área de segurança

pública. O Soldado Fabrício foi morto em Poços de Caldas, há poucos dias, na

semana retrasada, com tiro na testa, de pistola 9 e 40, de marginal foragido do

presídio local. E agora a morte do Sargento Gilberto Carlos Pereira de Jesus, em

Nanuque.

Ontem, Sr. Presidente, quando levamos essas informações para o debate na

Câmara dos Deputados, havia também um outro debate sobre a valorização do

servidor. Tramita naquela Casa a PEC nº 300, que fixa o piso salarial nacional para

os policiais civis e militares e os bombeiros. Agora pasme, Deputado Dilzon Melo!

Cito V. Exa. porque o autor dessa proposta é um Deputado do mesmo partido de V.

Exa, o PTB de São Paulo, Arnaldo Faria de Sá, que apresentou essa proposta de

forma brilhante. Lá ouvimos os quatro Deputados - aliás, são muitos - que

compareceram àquela audiência pública e que estão empenhados nessa proposta dia

e noite: os Deputados Federais Major Fábio, da Paraíba; Capitão Assunção, do

Espírito Santo; Paes de Lira, de São Paulo; e o Lincoln Portela, de Minas Gerais. Os

quatro Deputados Federais que compareceram à audiência pública de ontem foram

unânimes em dizer que a base do governo Lula, mas especialmente o seu Líder, mais

conhecido jocosamente por Cândido “vagareza”, infelizmente é quem mais tem

colocado obstáculos. Obviamente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a pedido do

Presidente da República.

Então fazemos um alerta a todos os policiais militares e civis e aos bombeiros do

Estado. Ouvimos atentamente as palavras dos Deputados Federais Major Fábio,

Capitão Assunção, Paes de Lira e Lincoln Portela, que, durante os debates, deixaram

claro que o governo, a base, o núcleo da base, o PT, está impedindo essa votação.

Por outro lado, ouvimos dos Deputados Federais Major Fábio e Capitão Assunção

que o Presidente da Câmara, Michel Temer, durante entrevista num programa da TV

Câmara, afirmou e reafirmou que, nos dias 18 e 19, vai colocar em pauta a PEC nº

300. Segundo ele, não ficará com essa matéria em seu colo e irá submetê-la à

apreciação do Plenário, com a negociação concluída, ou seja, com indicativo de
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votação favorável ou não. Enfim, negociada ou não, a PEC n° 300 irá a Plenário na

próxima semana, dias 18 e 19. São essas as informações que julguei de grande valia

para trazer a esta tribuna. Além de fazer um relato das mortes dos 137 policiais,

fizemos também esse apelo ao Deputado Paulo Pimenta, relator da CPI da Violência

Urbana, e recebemos essas informações.

Vamos torcer para que dessa vez o Deputado Michel Temer não volte atrás, não

enrole os policiais. Há Estados, como o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, onde o

piso salarial de um policial é de R$1.000,00 e R$870,00, respectivamente. Em Minas

Gerais, um policial, em início de carreira, ganha R$2.041,00. Mas há Estado, como a

Paraíba, onde ganham R$3.200,00.

Por fim, Sr. Presidente, além dessa indignação, dessa luta que estamos travando,

antes de meu tempo encerrar, gostaria de dizer que recebi dois “e-mails”, os quais

meus companheiros policiais fazem questão que eu leia desta tribuna. Então, de

forma fidedigna, vou lê-los para que as vozes deles, por meio da minha pessoa,

sejam proferidas e ouvidas por todo o Estado. Esse é um compromisso de honra que

tenho com os meus companheiros. Então faço essa leitura, Sr. Presidente, porque os

policiais estão cansados de ver seus colegas serem assassinados e não terem uma

resposta do Estado em relação a isso. Aliás, quando a têm, é no sentido oposto.

Lerei o “e-mail” do Sr. Jusciê Lorentz Vieira. (- Lê:)

“Nobre Deputado, nesta semana mais um irmão de farda foi vítima do banditismo

que nossos gloriosos praças da Polícia Militar enfrentam diariamente. Ligaram para o

quartel do destacamento da cidade de Ataleia, informando que um pacote contendo

drogas estava escondido dentro de um túmulo no cemitério da referida cidade. Os

militares prontamente foram verificar tal denúncia. O que ele não esperava é que, no

lugar das drogas, encontraria artefato explosivo, uma bomba. Ao abrir o túmulo, o

Sargento Muniz, Comandante do destacamento, recebeu a explosão da bomba em

seu rosto, que está todo desfigurado. Ele perdeu as duas mãos e uma das visões.

Agora Deputado, quem se prontificará a defender os direitos humanos desse irmão

de farda? Será o Deputado Durval Ângelo? Isso nos deixa revoltados, Deputado,

porque sabemos que esse verme, se for preso, terá todas as regalias possíveis e

impossíveis, conforme preconiza nossa Lei de Execução Penal. E o militar? Se
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sobreviver, o que fará? E a família, que depende dele? Este país que nos faz de

palhaços continua com as mesmas palhaçadas...”

O segundo “e-mail”, Sr. Presidente, que lerei na íntegra, é da esposa de policial

militar, Sra. Suelma Aparecida Franco Lopes. (- Lê:)

“Sargento Rodrigues, enviei este “e-mail” ao Deputado Durval Ângelo. Gostaria que

o senhor o lesse na Assembleia e que cobrasse resposta do Deputado Durval Ângelo.

Segue abaixo o referido “e-mail” que mandei ao Deputado Durval Ângelo, com

algumas frases acrescentadas. Ficarei muito grata se o senhor fizer isso. Em nome

da família militar mineira, abraços. Tenho muito apreço por tudo o que o senhor tem

feito pelos militares e seus familiares. Aguardo a resposta se foi possível ler o “e-mail”

na Assembleia e qual foi a resposta do Deputado Durval Ângelo. Se puder avisar o

dia e horário em que o “e-mail” será lido, para eu assistir, ficarei muito grata”.

Passo a ler o “e-mail”, Sr. Presidente. (- Lê:)

“Caríssimo Deputado Durval Ângelo, como tem passado seus dias? Espero que

bem. No dia 23 de abril do corrente ano, por volta das 8 horas, foi morto, com um tiro

na cabeça, o Soldado Fabrício José de Menezes, que foi socorrido, mas não resistiu

aos ferimentos. Quem disparou o tiro foi certo cidadão que atende pelo nome de

Fábio Júnior Pereira, que tem ficha criminal bem extensa. Agora vem a principal

parte, o motivo pelo qual estou enviando este “e-mail” para V. Exa. Onde estava o

representante dos famosos direitos humanos, pois, em momento algum, durante o

tempo em que estive no velório e no funeral, não vi sequer um representante desses

direitos humanos dos quais V. Exa. fala e defende tanto. Ah, mas me esqueci de que

V. Exa. defende os direitos humanos de estuprador, pedófilo, assassino, entre outros,

e não de pessoas de bem, que morrem no cumprimento de seu dever. Que dever? O

de dar sua vida pela vida do próximo. Que próximo? A sociedade. Nessa situação,

em especial, o Soldado Fabrício era solteiro, mas, quando o policial é pai de família,

deixa filhos pequenos à mercê da própria sorte e de quem quiser ajudar, porque os

famosos direitos humanos só servem para ajudar a família do marginal. Espero que

V. Exa. nunca precise ser defendido pela polícia em qualquer situação de risco, nem

ninguém de sua família, e que, se precisar, seja muito bem atendido, porque essa

profissão é uma das essenciais para a sociedade, e ninguém lhe dá o devido valor.
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Aguardo resposta. Suelma Aparecida Franco Lopes. Esposa de militar.”

Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, retorno a esta tribuna

para manifestar-me a respeito do decreto publicado pelo governo do Estado no dia 5

de maio, o que tem me incomodado muito, em razão do silêncio que a Assembleia

está mantendo em relação a tal decreto. Na última terça-feira, na reunião que foi

realizada à noite, tivemos oportunidade de fazer breve relato, que foi imediatamente

contestado pelo Deputado João Leite, em defesa do governo, dando interpretação

totalmente diferente do que eu disse. Eu disse e volto a repetir que, no início do

governo Aécio Neves, propúnhamos que o governo fizesse anistia fiscal para resolver

parte dos problemas dos empresários de Minas Gerais. Quando falamos em anistia, a

imprensa às vezes mostra de forma diferente, como se estivéssemos anistiando

tributos. Na verdade, quando se fala em anistia, é apenas das multas e dos juros, em

parte ou no todo, o que não é o maior problema. No início do governo Aécio Neves,

algumas pessoas eram contra a anistia. Queriam, precisavam da anistia para ter

arrecadação, mas, dentro de uma proposta de governo, eram contra. Participava do

governo um grupo de consultores de fora, parece-me que do Rio Grande do Sul, e

tenho questionado isto: que há muita gente de fora querendo administrar Minas

Gerais. Por dados técnicos, de pesquisa e questionário, apresentaram aquele projeto

do bônus. Quando o Governador Aécio Neves, numa pompa danada, na Fiemg, no

Palácio da Liberdade, apresentou o projeto, convidaram-me para participar, e fui o

único Deputado a dizer que aquele projeto e nada eram a mesma coisa. Todos se

assustaram, porque queriam fazer anistia, mas não tinham coragem de assumi-la.

Então inventaram fórmula, sobre a qual eu disse: não funcionará, não há como

funcionar. As coisas têm de ser mais objetivas e mais claras. Mas o governo insistiu,

e aprovamos o projeto do bônus, que não deu em nada.

Sabemos que as multas aplicadas pelos Fiscais da Secretaria de Fazenda são

absurdas, em vista do momento atual que vivemos, de inflação praticamente zero.

São multas de 200%, 150%, 100%, o que causou algumas mudanças no decorrer do

tempo. Sabemos que algumas ações fiscais têm o lado pessoal do Fiscal, que
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interpreta a legislação da forma como quer. Dependendo do dia, de acordo com seu

humor, ele emite as multas. Essas ações vão para a Justiça. O Estado ganha umas,

mas perde a maioria delas. Isso vem caminhando, e o governo, em 27/12/2007,

concedeu anistia, com a qual conseguiu colocar no seu caixa mais de

R$1.500.000.000,00. Algumas pessoas de plantão dizem ser contra, dizem que não

se pode dar anistia porque se está privilegiando quem não paga os impostos. Essas

mesmas pessoas fazem hoje discurso contrário, pelo que estou vendo. Quando se dá

anistia de multas, eu queria dizer para o Deputado João Leite, que aqui não se

encontra, que sou talvez o maior defensor de anistia da Assembleia Legislativa,

porque vejo que não adianta ficar tentando resolver certas coisas, se não são dadas

condições às pessoas para pagarem.

Deputado Dilzon Melo, hoje, no Estado, o governo deu uma peixada com muita

competência. Questionei alguns dados, como sempre fiz. Se se estiver devendo o

IPVA de carro, não pode participar de licitação, de contratação alguma, quem quer

que seja. Fica-se alijado do processo. Disse IPVA para ser assim bem rude nas

minhas observações.

Hoje a maioria que deve ao Estado é porque não deu conta de pagar ou por causa

das multas absurdas que são aplicadas. Às vezes, a pessoa até tem condições de

pagar o tributo, mas não dá conta de pagar as multas. Então, essas anistias, na forma

de multa, como são cobradas no Brasil, sempre vão existir, e não há como fugir.

Deputado Doutor Viana, sempre defendemos a anistia aqui, principalmente na época

do bônus cadastral, quando fui um dos que disseram que o projeto não iria funcionar,

não iria dar certo; porém, tive o desprazer de assistir à tentativa do governo de jogar

meu nome na imprensa, por meio da Secretaria de Fazenda, que emitiu uma certidão

falsa contendo meu nome como um grande devedor de ICMS. Por isso eu defendia a

anistia. A Assembleia até paralisou, o Deputado Alberto Pinto Coelho, Líder do

Governo, e o Deputado Mauri Torres foram até a Secretaria de Fazenda. Foi um

rebuliço danado, eu dei um aviso a eles, que tentaram me prejudicar naquele

momento, e a um jornalista que me procurou com o documento em mãos. Então, o

jornalista viu minha tranquilidade, e eu disse a ele: “Faça o favor de divulgarem isso

na íntegra. Vocês verão o que vai acontecer”. Disse também ao Fuad Norman, ao



____________________________________________________________________________
656

Alberto Pinto Coelho e ao Mauri Torres: “Vocês me deram uma metralhadora com

vários calibres, e vou poder atirar onde eu quiser”. Eles foram abafando as coisas,

queriam que eu entrasse numa ação contra um funcionário da AF de Frutal, pois a

certidão foi emitida naquela cidade. Eu disse que não iria fazer isso, pois, para mim,

esse funcionário era o menos culpado de todos. Na verdade, quero saber quem é que

mandou fazer, por que mandou fazer e para que mandou fazer. Infelizmente, até hoje

não obtive a resposta. No entanto, as certidões estão ali. Então, era uma certidão

falsa e elaborada na Secretaria da Fazenda, na AF de Frutal, para tentar me

prejudicar porque eu defendia que o projeto do bônus cadastral, do bônus não sei de

que, de um monte de confusão que eles arrumaram, não ia funcionar. Como eles não

tinham outro argumento, tentaram prejudicar minha vida pessoal. Mas não foi a

primeira vez que isso aconteceu comigo. Falo que sou um grande sobrevivente da

ditadura militar e da ditadura que se implantou em Minas Gerais, por meio do “status”

do Governador Aécio Neves. Portanto, lá atrás tentaram me prejudicar.

O interessante é que depois, com a minha mesma proposta, eles fizeram anistia.

Vieram correndo aqui e fizeram, no final de 2007 - e sou a favor. Agora, o que está

me incomodando é a ausência da fala dos Deputados e da Assembleia Legislativa

para que o governo faça uma anistia por decreto. Aí, sim, alguém tem de ser

responsabilizado. É uma irresponsabilidade muito grande de quem levou o decreto

para o Governador Anastasia assinar, pois não há legalidade, não há nenhum

embasamento legal para se fazer anistia. Não estou discutindo o conteúdo da anistia,

até porque eu seria um hipócrita, já que sempre defendi esse tipo de comportamento

da Secretaria de Fazenda e acredito que esse é o momento que ela tem para receber

algumas dívidas. Às vezes a pessoa tem condições de pagar o tributo, mas não

consegue pagar as multas. Então o governo tem de anistiar e criar mecanismos para

que essas pessoas possam reintegrar-se ao rol da formalidade. Sou a favor disso,

mas não posso concordar e aceitar o pedido de informação, na tentativa de votar um

requerimento da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Que possam

vir aqui o Procurador-Geral do Estado, o Advogado-Geral, a Secretaria de Fazenda e

o pessoal do sindicato dos fiscais para explicar o porquê do decreto. Acredito que as

pessoas fazem isso porque, como o Estado tem hoje o controle do Ministério Público,
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do Judiciário e da imprensa, ele entende que pode passar por cima da legislação.

Mas isso aqui é uma questão financeira do Estado de Minas Gerais, e tem de ser

feita, mas existe a legalidade para se fazer isso, há uma lei. Se aqui viesse a lei, com

certeza votaríamos a matéria com o maior prazer e satisfação, com a maior agilidade

possível, para que o Estado voltasse a receber esses tributos.

O que precisa ser discutido é a coragem dessas pessoas de fazer anistia por

decreto. Não anistia pequena, Deputado Dilzon Melo, mas anistia benfeita, até porque

o decreto ficou bem elaborado. Se tivessem se embasado na legislação atual, seria

fantástico.

Entretanto vem alguém de plantão, em defesa do governo, como é o caso do

Deputado João Leite, para dizer que isto é decisão do “Confaz de conta”. O “Confaz

de conta” agora manda na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e nos Estados e

também faz lei? Se isso for verdade e real, podemos fechar os parlamentos. O

governo, não só o de Minas, quando quer fazer guerra fiscal, porque às vezes

depende do convênio do “Confaz de conta”, se esse convênio não sai, o governo faz

assim mesmo. O “Confaz de conta” não tem mecanismo legal para aplicar multa ou

suspender qualquer coisa; apenas faz documentação para todos os Estados, para

evitar a guerra fiscal.

O governo do Estado, de forma equivocada, baixou decreto fazendo anistia. Isso é

muito confuso, porque existem muitas anistias que o governo não chama de anistia,

Deputado Duarte Bechir, mas de parcelamento. O governo não está noticiando nem

fazendo propaganda, e as pessoas têm de se habilitar até o dia 30 de junho. Se a

anistia foi feita para a arrecadação, e a maioria das pessoas está querendo resolver

sua situação com o Estado e esperando por este momento, elas não ficarão sabendo,

porque não há publicidade. Não existe publicidade, porque falta legalidade no ato. O

Estado não pode fazer anistia ou dar desconto em tributos se não houver lei, e isso

não aceito. Não concordamos com isso sem pelo menos nos manifestar. Digo aos

autores desse decreto que estamos atentos, visto que conhecemos um pouco da

legislação e de como se faz anistia. Aliás, o governo a fez camufladamente, aí vêm as

desconfianças. Será que essa anistia tem CPF ou isso foi para atender alguma

categoria, algum empreendimento ou alguns negócios? Fica essa dúvida, e espero
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que essa dúvida não seja real, porque não acredito que a Secretaria de Fazenda teria

a capacidade de fazer decreto para criar anistia para atender a certo grupo de

empresários. Não acredito, apesar de ficar em nós essa desconfiança. Por que não

está havendo publicidade, campanha para que o contribuinte resolva seus problemas

na Secretaria de Fazenda? Essa é a dúvida que estou levantando e discutindo.

Não estou discutindo, como quis dizer o Deputado João Leite, o conteúdo do

decreto, porque sou a favor, votei contra, defendi isto aqui, várias e várias vezes,

tomando paulada. Tenho certidão negativa, como positiva, como se eu fosse grande

devedor, por isso defendi as anistias, continuo defendendo e defenderei sempre, para

que o empresariado mineiro tenha condições de sobreviver. Sou contra anistia de

tributos, porque quem deve tem de pagar. Nunca abrimos mão disso e também não

discutimos isso. O Deputado João Leite quis dizer que falei que o governo está

fazendo anistia de tributo; não falei, não falo e não aceito que coloquem palavras na

minha boca. Eu disse que o governo está fazendo anistia das multas e dos juros.

Portanto, Presidente, apresentei requerimento na Comissão de Fiscalização

Financeira, que está para ser decidido, mas até hoje ainda não entendi por que

mandaram fazer relatório. Apenas queremos saber onde está a legalidade e onde

arranjaram forma de baixar decreto de anistia. Aliás, estou cobrando isto do Ministério

Público, porque este é seu trabalho. O Ministério Público tem de dar responsabilidade

a quem assinou esse decreto concedendo anistia sem lei, sem autorização legislativa.

Isso tem de ser explicado. Por que esse assunto não pode passar por esta Casa, se

sempre passou e se sempre a Assembleia aprovou estes projetos na maior rapidez

possível? A maioria quase absoluta dos Deputados tem o mesmo pensamento.

Quando é para beneficiar, temos de ser ágeis. Meu questionamento é em defesa do

parlamento, da Assembleia Legislativa e do nosso mandato, porque precisamos ter a

responsabilidade de levantar essas questões. Não permitimos que decreto seja mais

forte que lei.

Se continuar dessa forma, o parlamento pode fechar. Sr. Presidente, nesse decreto

emitido pelo governo e publicado no último dia 5, consta: “Programa de Parcelamento

Especial de Crédito Tributário Relativo ao ICMS”. Ficaram algumas dúvidas, para as

quais quero esclarecimentos. Não estou discutindo o conteúdo do decreto, mas, sim,
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a forma como o mesmo foi editado, o que parece não ter qualquer legalidade. As

pessoas que fizeram esse decreto têm de ter responsabilidade. Esse é o nosso

posicionamento quanto a esse decreto de anistia camuflado, editado pelo governo do

Estado, por meio da Secretaria de Fazenda.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, que nesta

tarde, mais uma vez, preside os trabalhos desta Casa, quero cumprimentar os

Deputados Domingos Sávio, o nosso grande companheiro do Sul de Minas, Dilzon

Melo, e os demais Deputados e Deputadas desta Casa.

Sr. Presidente, como municipalista que sou, principalmente por ter tido o orgulho e

o prazer de ter administrado minha querida Campo Belo, por inúmeras oportunidades

aqui estive solicitando a participação dos Deputados desta Casa em um debate mais

amplo, no que diz respeito ao pacto federativo. Para nossa satisfação, a Assembleia

de Minas, um dos Parlamentos mais completos do País, estará promovendo, nos dias

19 e 20 de maio, um importante debate, quando trataremos deste assunto nacional: o

pacto federativo.

Cabe aqui ressaltar a importância do ilustre Deputado Antônio Júlio, que me

antecedeu, autor do requerimento que deu origem ao debate e à discussão de tão

importante tema. Há cerca de um mês, estive nesta tribuna, para solicitar que esta

Casa se posicionasse com relação à discussão do pré-sal e dos “royalties”. O

momento é agora. A emenda Ibsen está a todo o vapor, ganhando credibilidade e o

apoio do resto do Brasil.

Como já disse aqui, é importante que a riqueza do Brasil seja distribuída de forma

respeitável e igualitária a todo o povo brasileiro. A camada do pré-sal, situada ao

longo das margens do litoral brasileiro, não pode pertencer ao Estado que se

encontra na sua reta, em relação ao mar. Ela é do povo brasileiro. Nesse sentido,

quero ressaltar a importância desse debate, promovido por intermédio do

requerimento no nosso nobre companheiro Deputado Antônio Júlio.

Quero também valorizar o Presidente da Casa, que administra o Parlamento

sabendo da sua responsabilidade e da participação desta Assembleia nos caminhos

que o Brasil precisa trilhar. Se não fosse dessa forma, se nosso Presidente não
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tivesse a origem que tem e as suas bases políticas, talvez não tivesse dado tanta

importância, como deu, ao debate que ocorrerá nos dias 19 e 20 do mês corrente.

Sr. Presidente, saúdo, mais uma vez, esta Casa e reafirmo minha alegria em

pertencer a este Parlamento transparente e participativo. Dá gosto estar no exercício

de mandato nesta Casa, porque sabemos o que queremos e para onde vamos,

quando trilhamos caminhos para o bem de Minas e do Brasil.

Sr. Presidente, na última vez que aqui estive, na semana passada, também tracei

meu raciocínio, minha fala com relação àquelas fotos distribuídas na Internet.

Acredito que todos os mineiros me entenderam, porque fomos, de certa forma,

parabenizados pela nossa fala.

Também disse, naquela oportunidade, que havia estabelecido que minha

participação na tribuna seria para saudar grupo de voluntárias de nossa cidade de

Campo Belo. Solicito a V. Exa. tempo maior para concluir minha fala. Sr. Presidente,

são voluntárias que estão contribuindo para uma das mais importantes causas pela

qual o ser humano luta: a saúde. A Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo

de Campo Belo tem, na sua equipe de apoio, o grupo intitulado Amigas da Santa

Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo de Campo Belo - Amisc. Todos os dias,

aproximadamente 45 amigas vão à enfermaria da Santa Casa, nos leitos onde estão

internadas, na sua totalidade, pessoas humildes, que muitas vezes não têm sequer

companhia, porque, na enfermaria, não é permitido assistência familiar

diuturnamente. Essas senhoras vão à enfermaria, levando grande balaio contendo

quitandas e algumas garrafas de 5 litros. Chegam ao quarto e acompanham o

paciente naquele momento tão difícil. Levam a quitanda, o chá e, mais do que isso,

carinho. Esse gesto tem salvado vidas, tem tido grande significância na recuperação

dos doentes. E mais, como Deputado, encaminhei destinação de verba, por meio de

nossa emenda parlamentar, que possibilitou a aquisição de 30 novas camas para a

enfermaria da Santa Casa, que atende, além da nossa Campo Belo, a Cristais,

Aguanil, Santana do Jacaré, Candeias, Camacho, Cana Verde, Perdões e também

São Francisco de Paula. Todas essas cidades usufruem a estrutura da Santa Casa.

Essas bravas amigas estão conseguindo trabalho invejável. Quem não conhece

precisa conhecer. Oportunamente, deixo aqui o número do telefone de lá - 3832-7122
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- para quem quiser falar com o grupo de voluntárias Amisc e inteirar-se mais da

situação. Elas conseguiram 30 novas camas, televisores para todos os quartos da

enfermaria, adornos para o quarto, como porta-água, vasilha para servir leite,

benefícios que a Santa Casa, sozinha, não conseguiria. A troca das últimas roupas de

cama - fronhas, lençóis, travesseiros - foi adquirida com o trabalho voluntário dessas

bravas senhoras.

Para finalizar, digo que, em 2010, fomos impedidos pelo parecer do Dr. Marco

Antônio Rebelo Romanelli, Advogado-Geral do Estado, que decidiu, e aceitamos, que

neste ano não poderíamos destinar recursos para entidades como essa. Ficamos

tristes, mas sabemos que a lei deve ser cumprida. Se não podemos fazer mais neste

ano, teremos outras oportunidades de saudar, participar e estar com grupos

importantes, além da Amisc, como as Apaes e outras entidades que tanto precisam

do apoio financeiro na hora de maior necessidade.

Assim, Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. por ter dispensado mais tempo ao prazo

que se findou e que foi pouco, e pela oportunidade de ter trazido aqui, para todo o

Estado, exemplo bonito a ser seguido: o trabalho da Amisc da minha querida Campo

Belo. Obrigado.

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 6.123/2010, 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 do Trabalho - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária,

em 12/5/2010, dos Projetos de Lei nºs 4.063/2009, do Deputado Zezé Perrella,

4.280/2010 com a Emenda nº 1, do Deputado Duarte Bechir, 4.313/2010, do

Deputado Dinis Pinheiro, 4.314/2010, da Deputada Ana Maria Resende, 4.323/2010,

do Deputado Lafayette de Andrada, 4.324/2010, do Deputado Ivair Nogueira,

4.325/2010, do Deputado Padre João, 4.341 e 4.342/2010, do Deputado Hely

Tarqüínio, 4.353/2010 com a Emenda nº 1, do Deputado Lafayette de Andrada,

4.358/2010 com a Emenda nº 1, do Deputado Dimas Fabiano, 4.375 e 4.377/2010, do

Deputado João Leite, 4.393/2010, da Deputada Rosângela Reis, e 4.394/2010, do

Deputado Rômulo Veneroso, e dos Requerimentos nºs 5.849/2010, do Deputado

Wander Borges, 5.864/2010, do Deputado Tiago Ulisses, 5.879 e 5.883/2010, do

Deputado Wander Borges, 5.904/2010, do Deputado Jayro Lessa, 5.930 a

5.934/2010, do Deputado Weliton Prado, 5.940/2010, da Comissão de Direitos

Humanos, 5.961/2010, da Comissão de Assuntos Municipais, 5.984/2010, do

Deputado Doutor Viana, e 5.994/2010, do Deputado Wander Borges; de Assuntos

Municipais - aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 12/5/2010, dos Requerimentos

nºs 5.903/2010, do Deputado Doutor Rinaldo Valério, 5.922 e 5.923/2010, do

Deputado Weliton Prado, 5.948 e 5.987/2010, da Comissão de Direitos Humanos,

5.955/2010, da Comissão de Segurança Pública, 5.978 a 5.980/2010, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, e 5.982 e 5.983/2010, do Deputado Wander Borges; e de

Cultura - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 12/5/2010, do Projeto de Lei nº

4.410/2010, do Deputado Eros Biondini, e dos Requerimentos nºs 5.876/2010, do

Deputado Dinis Pinheiro, e 5.881, 5.882 e 5.993/2010, do Deputado Wander Borges

(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Durval Ângelo e outros solicitando a

convocação de reunião especial para homenagear o Colégio Dom Silvério pelos 60

anos de sua fundação. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o

inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando
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sejam encaminhados à Comissão de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil,

Seção Minas Gerais, cópia das notas taquigráficas da audiência pública realizada em

22/4/2010, no Município de Minduri, e pedido de providências em relação às

denúncias de que o Procurador Jurídico da Prefeitura de Minduri, Sérgio Hannas

Salim, estaria adotando conduta incompatível com o exercício profissional da

advocacia, e seja encaminhada cópia de DVD contendo imagens de reunião da

Câmara Municipal de Minduri na qual o Procurador Jurídico da Prefeitura intimida e

agride Vereador. 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 58/2010 seja distribuído à Comissão de Defesa do Consumidor. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João solicitando a palavra pelo art.

70 do Regimento Interno, para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Almir

Paraca. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos.

Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, inicialmente gostaria

de falar de um tema que foi objeto, hoje, de inúmeras manifestações desta tribuna. O

nobre Presidente sabe que nesta semana ocorreu um episódio que, pelo seu

ineditismo, pelo menos no que diz respeito a este Deputado, constrangeu-nos muito.

O que está em questão é exatamente a capacidade, o respeito, o entendimento

entre os pares, particularmente no que se refere a uma avaliação que considero muito

injusta: a nossa conduta no episódio da greve dos professores do Estado de Minas

Gerais. Desde o primeiro momento, utilizamos sistematicamente esta tribuna para

tornar pública a nossa posição e para manifestar o nosso apoio incondicional à

organização, ao direito de greve e às reivindicações dos professores e dos servidores

públicos da educação no Estado de Minas Gerais. Portanto toda e qualquer atitude e

posição nossa em relação ao movimento grevista dos professores de Minas Gerais foi

explicitada e tornada pública desta tribuna de forma sistemática. Surgiu esse episódio
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tão comentado aqui, hoje, do material que reproduzia fotografia dos Deputados que

teriam votado contra os professores na votação do reajuste enviado a esta Casa pelo

governo do Estado. O episódio que relato diz respeito à possibilidade da minha

pessoa estar envolvida com esse procedimento. Quero deixar bem expresso para

todos, assim como para os nobres Deputados e Deputadas e o público em geral, que

esse não é um procedimento que este Deputado teria, pois somos muito claros nas

medidas que tomamos. Fazemos questão de vir a público para explicitar todos os

processos nos quais nos envolvemos e nos temas em que trabalhamos. Não temos

razão alguma para utilizarmo-nos de artifícios dessa natureza. Mesmo porque não

acreditamos que isso pode resultar, como muitos avaliam, em prejuízo ou promoção

eleitoral para quem quer que seja nesta Casa. Estamos tratando de um público e uma

categoria específica muito bem-informada que tem os seus critérios de avaliação,

julgamento e análise. Temos dado demonstrações consideráveis do nosso

comportamento na Assembleia de Minas, as quais julgo suficientes para demonstrar

que procedimentos dessa natureza não fazem parte da nossa conduta. Espero, Sr.

Presidente e nobres pares, que esclareçamos, de uma vez por todas, esse episódio.

Penso que a minha conduta e o meu procedimento aqui são abalizadores para

demonstrar que essa prática do denuncismo e da manipulação de informação não é

hábito deste Deputado.

Por fim, Sr. Presidente, gostaríamos de trazer a público uma reportagem longa

publicada na revista “Passo a Passo”, do Sebrae de Minas Gerais, falando do

crescimento com moeda própria e fazendo menção ao Município mineiro de Chapada

Gaúcha. A moeda em questão leva o nome de Vereda. Uma boa parte do Município

de Chapada Gaúcha agrega o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, na divisa de

Minas Gerais com Bahia, uma grande aérea ainda em processo de legalização, assim

como, infelizmente, muitos e muitos parques nacionais brasileiros. Participamos

ativamente desse processo de implantação da moeda local e social - Vereda - no

Município de Chapada Gaúcha. Uma iniciativa que conta com o apoio da Fundação

Banco do Brasil e de muitos outros parceiros. Segundo a reportagem, a estratégia da

moeda própria em Chapada Gaúcha tem dado resultados muito bons, estimulando o

comércio local e a nascente indústria do turismo naquele Município e, mais que isso,
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elevando a autoestima da população e projetando os valores da comunidade. De um

lado, os valores ambientais, o Município, que tem o Parque Nacional Grande Sertão

Veredas como grande referência; e o Município de Chapada Gaúcha, que tem

inúmeras comunidades tradicionais, quilombolas e outras, as quais, pelo isolamento,

pela distância, foram preservadas. Diria mesmo que os tipos físicos e históricos, tão

bem retratados na obra magistral “Grande Sertão: Veredas”, do grande mineiro

Guimarães Rosa, ainda estão ali, em grande medida, preservados. Teremos dois

eventos, que se aproximam e dizem respeito à retratação, à recuperação, à

promoção e à atualização do universo roseano como fator, assim como a moeda local

Vereda, de apoio ao desenvolvimento sustentável regional. O primeiro deles ocorrerá

no final de junho, nos dias 25, 26 e 27, lembrando que no dia 27 é o aniversário de

Guimarães Rosa, em Arinos. Será o encontro dos parceiros do desenvolvimento do

Vale do Urucuia, que celebra também o aniversário do Guimarães Rosa e promove a

incorporação do universo retratado por esse autor como elemento de fortalecimento

da identidade e da promoção cultural e como fator de apoio à mobilização do

desenvolvimento sustentável regional. O segundo evento acontecerá na segunda

semana de julho, em Chapada Gaúcha. Será o encontro dos povos do grande sertão,

salvo engano na sua décima edição. Todo ano nos encontramos, ativistas culturais,

artistas populares, militantes da cultura e do desenvolvimento sustentável regional,

ambientalistas, ativistas sociais os mais diversos, para essa grande celebração.

Portanto deixo aqui o nosso convite aos interessados em conhecer mais de perto o

Parque Grande Sertão Veredas, a cultura que ainda resiste em Minas Gerais,

intimamente associada à obra do grande escritor Guimarães Rosa, e a comunidade

liderada pelo PT há quase oito anos, que vem demonstrando uma enorme

capacidade de organização. Essa comunidade trabalha com eficácia os potenciais

locais, explorando, de maneira muito criativa, o potencial turístico relacionado com o

patrimônio ambiental do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, do Parque

Estadual da Serra das Araras e da reserva do Acari, e valorizando, também

criativamente, o potencial da cultura tradicional que ainda resiste em vários espaços

do Município de Chapada Gaúcha. Todos os que valorizam essas questões têm

adiante duas grandes oportunidades: a primeira em Sagarana, Distrito de Arinos,
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primeiro assentamento de reforma agrária de Minas Gerais. Lá a comunidade se

organiza para inaugurar, também nesse encontro dos parceiros do desenvolvimento

do Vale do Urucuia, o primeiro centro de referência em tecnologias sociais do sertão,

um espaço que tem como parceiros o Instituto Estadual de Florestas; a Fundação

Banco do Brasil; o consórcio dos Prefeitos do Vale do Urucuia; a Alfa, uma

organização de apoio à agricultura familiar; a agência de desenvolvimento do Vale do

Urucui; e o instituto federal de tecnologia de Arinos, o Ifet. Além desses, diversos

outros parceiros, entre organizações sociais e públicas, Ministérios e órgãos do

Estado de Minas Gerais, agregaram-se em torno da proposta de consolidar, divulgar

e apoiar a reaplicação de tecnologias sociais adaptadas à realidade do sertão.

Estamos assistindo à expansão do semiárido em Minas Gerais. As fronteiras do

semiárido mineiro já não são as mesmas, infelizmente. Quando se fala de mudanças

climáticas e aquecimento global, pode parecer uma realidade distante, que muitos

não percebem estar presente no cotidiano de todos, mas esse dado é revelador. O

semiárido brasileiro está se ampliando, infelizmente. O Noroeste de Minas, nas

Bacias dos Rios Urucuia e Paracatu, região onde atuamos de forma mais

concentrada, está sendo alvo dessa expansão do semiárido. Entendemos que as

tecnologias sociais são soluções simples, baratas, facilmente reaplicáveis e,

principalmente, que articulam o saber e a cultura populares com o saber e a cultura

acadêmicos, a fim de proporcionar transformação e inclusão sociais. Esperamos que

o centro de referência em tecnologias sociais do sertão possa ser um elemento

potencializador de todo esse esforço de desenvolvimento sustentável das Bacias dos

Rios Urucuia e Paracatu.

Por fim, hoje, dia 13 de maio, é uma data tradicionalmente associada ao processo

de abolição da escravatura. Ainda existe uma grande tensão e polêmica em disputa

com o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, pois não se sabe qual data se

revela a mais apropriada para dizer do processo de emancipação da população negra

brasileira. Ainda há muitas conquistas por fazer nesse campo, e esperamos que,

entre uma data e outra, não percamos a capacidade de debruçar sobre a realidade

brasileira e conceber, implementar, apoiar, fomentar e colocar no orçamento recursos

para financiar políticas públicas emancipadoras que nos ajudem a construir,
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efetivamente, uma democracia racial no Brasil, coisa tão decantada por muitos, mas

distante da nossa realidade. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, colegas Deputados, público que nos

acompanha na Casa do povo mineiro ou que nos assiste pela TV Assembleia; boa

tarde. Inicialmente quero tecer um breve comentário a respeito do pronunciamento do

nobre Deputado Antônio Júlio, parceiro de grandes lutas em defesa do povo mineiro e

que também é do nosso Centro-Oeste mineiro. Convivemos há longos anos, desde

quando ele era Prefeito de Pará de Minas e, depois, tive a felicidade de ser Prefeito

de Divinópolis. Portanto temos uma trajetória que nos une em algumas experiências.

O Deputado é uma referência sempre que tratamos de matéria tributária. Quando é

esse o assunto, o Deputado Antônio Júlio dedica-se e preocupa-se, buscando uma

solução que seja mais justa para os contribuintes e, ao mesmo tempo, adequada para

o Estado, sentimento com o qual comungamos. O Deputado fez aqui a observação -

com a qual, de pronto, manifesto minha concordância - de que o ideal é que sempre

tenhamos projetos de lei para tratar da matéria tributária, que tem impacto na vida de

todo o mundo, não só daquele que recolhe impostos, seja empresa, seja indústria,

seja comércio. Todo cidadão tem em sua vida uma relação direta com o imposto, que

nada mais é que aquela parte que vai para o Estado quando se consome alguma

coisa. Como uma criança ao nascer já consome uma fralda, ela fatalmente é uma

contribuinte, porque não se compra uma fralda sem se pagar o imposto. E assim vai

até o fim dos dias de cada um. O imposto é pago pelo cidadão ao adquirir qualquer

bem de consumo e recolhido pelas empresas, que obviamente têm um papel

fundamental na economia, gerando empregos e recolhendo os tributos. O Estado tem

a obrigação de fazer essa arrecadação de forma justa e transparente e, mais que

isso, aplicar esse dinheiro de maneira justa. Cabe a nós, representantes do povo,

acompanhar cada passo, fiscalizando essas operações e sendo o interlocutor da
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população com o Estado, na busca da aplicação justa de levar esse dinheiro de volta

ao cidadão, com obras e benefícios, enfim, com tudo que o Estado tem o dever de

oferecer para que tenhamos uma qualidade de vida melhor.

Mas quero referir-me à manifestação do Deputado sobre o Decreto no 45.358, do

governo do Estado, publicado recentemente, em 4 de maio, regulamentando uma

situação de anistia ou de desconto, de redução de multas e juros e de possibilidade

de parcelamento para todos que têm dívidas com o Estado. Tal decisão, dessa vez

feita por decreto, trouxe ao Deputado uma surpresa, assim como trouxe a mim: logo

que tomei conhecimento, fiquei na dúvida sobre a necessidade de que isso fosse feito

por meio de projeto de lei. É claro que todos os que somos adeptos e defensores da

democracia achamos que é sempre bom que seja feito por lei, porque assim se abre

um debate, se aprofunda uma análise e nos permite o aprimoramento. Acho que,

sempre que for o caso, temos de voltar a esse debate aqui. Feita essa colocação,

trago uma informação que julgo importante, até porque não podemos desconsiderar

que cada momento é único, principalmente na economia. Assim, lembro que, há

pouco tempo, mais ou menos dois anos, votamos aqui uma anistia que possibilitava

um parcelamento e um desconto de 95% na multa e no juro, mas que tinha um prazo

de vigência. Ora, muitas empresas que deviam ao Estado optaram pelo

parcelamento, mas ocorre que, pouco tempo após ter sido feito esse projeto de lei,

veio a crise de 2009, de que não é preciso falar. Todos que acompanham a vida

pública sabem que o final de 2008 e o ano de 2009 foi uma das épocas mais difíceis

para a economia na última década. Houve uma crise mundial que teve efeitos

também no Brasil, afetando a nossa economia: um país que vinha com um

crescimento bastante significativo chegou a ter crescimento negativo, ou seja,

encolheu em razão da crise. É claro que as empresas que optaram pelo

parcelamento e que vinham tentando regularizar a sua situação fiscal não ficaram

nessa crise: muitas delas - muitas mesmo - perderam a condição do parcelamento,

ficando inadimplentes de novo. Aí é como se a anistia dada perdesse o efeito. O

mesmo ocorreu em outros Estados da Federação. Isso tem um efeito ruim para as

empresas, mas ruim também para o Estado, que vinha tendo determinada

arrecadação. Ora, a pessoa que fica inadimplente perde o direito à anistia e acaba
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parando de pagar; tudo vai parar na Justiça, e só Deus sabe quando aquilo será

recuperado, se a empresa não chegar a fechar as portas, o que é pior. Então é

preciso haver uma solução. Há uma lei federal, complementar à Constituição Federal,

a qual trata dessa matéria: a Lei Complementar no 24. A Lei Federal nº 24, lei

complementar à Constituição brasileira, trata dessa matéria - reporto-me ao parecer

da Advocacia-Geral do Estado - e entende que o Conselho Nacional Fazendário -

Confaz - tem autonomia para celebrar convênio entre os Estados e decidir sobre

vários assuntos. Foi o que ocorreu. Em razão da crise ocorrida, o Confaz entendeu

que vários Estados da Federação viviam situações semelhantes, ou seja, muitos

contribuintes estavam inadimplentes, o que é ruim para o contribuinte e para o

Estado.

Por meio do Decreto nº 45.358, o Confaz baixou uma norma, a qual foi seguida por

vinte Estados, incluído o de Minas Gerais. O Parecer nº 2.277, da Advocacia-Geral do

Estado, confirmou que esse procedimento é correto. O Estado poderia mandar

projeto de lei à Assembleia, no entanto, por ser matéria complexa, como é a questão

tributária, esse projeto demoraria um pouco mais e despertaria debates calorosos,

como ocorreu com o projeto votado há 2 anos. Como em outros Estados da

Federação já há essa prática, surge a concorrência e a competitividade entre as

empresas, fato que leva as empresas mineiras a perderem competitividade, o que é

mais uma justificativa para que o governo do Estado tomar a decisão de fazer o

decreto.

Trago essa informação, pois, neste momento, é importante garantir ao povo e aos

empresários mineiros esse benefício, que já está posto. Isso é bom para o

contribuinte? É. É bom para o Estado? É. É hora de nos unirmos, pois o contribuinte

já paga muitos impostos. Muitas vezes o contribuinte fica inadimplente não por

vontade própria, mas porque a carga tributária é muito pesada, como sabemos, o que

deixa o capital de giro da empresa sacrificado. Assim, o empresário precisará optar

entre ter a folha de pagamento em dia e atrasar os impostos. Como é possível deixar

seu funcionário sem salário? Como há outras despesas inadiáveis, o imposto fica

atrasado. A multa e os juros são tão pesados que, se não houver negociação, mata-

se a galinha dos ovos de ouro, ou seja, acaba-se com a empresa, o que gera um
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sofrimento geral. Essa anistia chega em boa hora, pois garante a possibilidade de

95% de redução da multa e dos juros, o que equivale a receber praticamente sem

juros e sem multa, se à vista; em quatro parcelas, com aproximadamente 90% de

desconto; ou até mesmo, no caso do parcelamento em 120 meses, ou seja, de 10

anos, com 50% de desconto. Já que a economia reagiu, colocaremos a vida em dia

organizando descontos, o que é bom para o empresário, para o governo e para a

economia e, de acordo com minha apuração, é uma operação legal.

Não tiro a razão do Deputado Antônio Júlio, a que concederei aparte. Melhor seria

se fizéssemos essa operação por meio de projeto de lei, porém se já há garantia pela

Advocacia-Geral, se já existe parecer do Confaz, se cerca de vinte Estados da

Federação já estão colocando o decreto em prática, claro que não o impediremos. Eu

e o Deputado Antônio Júlio não temos dúvida disso. Ele é um defensor do

contribuinte mineiro, sempre a nos mostrar como é difícil enfrentar uma legislação

extremamente burocrática e impostos altos.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Obrigado, Deputado. Deixei muito claro que

se trata de decreto bem elaborado, apesar de algumas questões pormenorizadas do

processo. Deputado Domingos Sávio, continuo apenas questionando o fato de que

não pode ser por decreto, o que faço em defesa das próprias pessoas que o

assinaram, pois podem ser responsabilizadas por essa anistia, que deve ser lei.

Estão falando que se trata do “Confaz de conta”, entretanto esse somente é

utilizado quando há interesse da maioria. A outra anistia, o “boom” cadastral que o

governo apenas floreou, não dependeu de resolução do Confaz, pois esse não traz

nenhum benefício à economia fiscal tributária do País. Quando se quer atender, deve

ser maioria, no entanto, quando não se quer, não poder ser. Na verdade os Estados

não estão preocupados com esse tal de Confaz. A guerra fiscal que se implantou no

País foi totalmente contrária às suas decisões. Estou só questionando a forma de

fazer. Não concordo que seja por decreto e cobrarei até ter explicação plausível. Se

há uma lei complementar de 1975 que dá autonomia ao Confaz para fazer isto, então

podemos fechar as Assembleias na questão tributária. Estamos discutindo a reforma

tributária, na qual a Assembleia tem papel importante. Então, em vez de discutirmos,

passemos ao Confaz, que toma a decisão. Apenas questiono a forma, em defesa do
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parlamento, protegendo os que assinaram esse decreto.

O Deputado Domingos Sávio - Agradeço ao nobre Deputado Antônio Júlio. Nosso

sentimento é o mesmo. Temos de sempre fortalecer o Parlamento, mas, nesse caso,

Deputado, o decreto está aí, e aproveito até para esclarecer aos nossos contribuintes

e cidadãos. É decreto que acabou de ser editado, o de nº 45.358, de 4 de maio, que

permite desconto, redução de 95% da multa e dos juros. É oportunidade para quem

quer colocar sua vida em dia perante o Fisco estadual. Entendemos que isso é bom.

É lógico que torceremos para que tudo corra dentro da normalidade e da legalidade,

para o contribuinte se beneficiar e o Estado ter sua receita reforçada, até porque

precisamos, mais do que nunca, normalizar a receita.

Aproveito para passar a outro assunto. Temos desafios enormes pela frente, e um

deles, diria que o maior, tem de ser colocado como primeiro desafio, já não dá para

adiar. Trata-se da remuneração justa aos professores, aos profissionais de educação.

Nesta semana, participei, na Assembleia, de momento muito importante, diria

momento histórico. Eu vinha conversando com lideranças do Sind-UTE, que cobrava

de nós, da base do governo, ajuda para sensibilizar o governo, para que ele retome o

diálogo, diante da greve dos professores. Chega um momento em que a greve acaba

sendo ruim para o professor. Para o aluno, nem se fala, pois pode trazer-lhe prejuízo

irreparável. É o caso dos jovens que estão se preparando para o vestibular e para o

Enem. Os professores estão reivindicando coisas justas, querem salário mais digno.

O problema é que a greve, às vezes, acaba levando todos a uma tensão e, em alguns

momentos, a algumas observações injustas. Por exemplo, assim como os demais

colegas Deputados, nunca votei nada contra os professores. Votei a favor de todos os

projetos de aumento para servidores públicos do Estado que vieram a esta Casa. Não

só eu, pois nunca ouvi dizer que Deputado votasse contra projeto de governo do

Estado ou mesmo de Vereador ou de Deputado Federal nesse sentido.

Qual foi a polêmica que criaram? A Constituição brasileira é muito clara, só o Poder

Executivo pode tomar a iniciativa de elaborar projeto para aumentar salário. Sejamos

realistas, se não fosse assim, se qualquer Deputado ou Vereador, qualquer legislador

pudesse apresentar projeto de lei para aumentar salário, todo dia haveria fila de gente

apresentando projeto para aumento de salário dos servidores, porque está evidente
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que os salários estão defasados. Só que o Executivo, muito provavelmente, não teria

condição de cumprir tanta lei que apareceria por aí. Então a Constituição, a Lei Maior

do Brasil, definiu que a iniciativa para apresentar projeto de reajuste e aumento de

salário é do Poder Executivo. A Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal ou a

Câmara dos Deputados têm o poder de aprovar, rejeitar, negociar, discutir e cobrar

do governo que mande substitutivo; pressionar, porque está pouco e é preciso que

seja mais; ou até mexer na tabela, diminuindo um pouco de um e aumentando de

outro, de modo que continue o mesmo gasto. Mas simplesmente um Deputado dizer

que o governo mandou projeto de 10% e que ele é Deputado que gosta muito dos

professores e apresentará emenda, substantivo, propondo o dobro do que o governo

propôs, é inconstitucional, não leva a nada, é mais do que demagogia e acaba sendo

atitude antiética, porque tem o propósito de expor os colegas, às vezes, como andam

fazendo, como se tivessem votado contra os professores. Isso nunca existiu. Não só

dou esse testemunho, mas a Casa está aberta para qualquer cidadão fiscalizar isso.

Estou aqui há oito anos, e nunca houve um projeto de iniciativa legítima do governo

para aumentar os salários em que alguém dissesse para diminuir o que o governo

estava querendo dar ou fosse contra. Todos votaram favoravelmente, tanto a base do

governo quanto a Oposição. Mas aparecem inúmeras emendas inconstitucionais, às

vezes, para jogar para a plateia. Aí há um problema muito sério. Se aprovássemos

uma emenda inconstitucional, em vez de aprovarmos o projeto, iríamos dar um

presente de grego, pois o projeto seria nulo e não haveria tempo legal para que fosse

aprovado e sancionado. A verdade foi esta: votamos favoravelmente e aprovamos um

projeto de lei, que assegurou um aumento, ainda que menor que aquilo que

gostaríamos.

Nesta semana participamos de um momento histórico nesta Casa. Ao lado do

Presidente Alberto Pinto Coelho, conseguimos abrir novamente o diálogo entre o

governo do Estado e os professores. Estiveram presentes nessa reunião a Beatriz,

coordenadora-geral do Sind-UTE; a Marilda, Diretora do Sind-UTE, a Secretária

Renata Vilhena, representando o governo do Estado, e outras lideranças do sindicato

dos professores. Com a nossa presença e a nossa palavra em defesa dos

professores, alguns pontos importantes ficaram assegurados. De início já estavam
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dizendo algumas coisas absurdas, como demitir professor, porque a greve foi

considerada ilegal, ou cortar o ponto. Então conseguimos a palavra da Secretária de

que não haveria nenhuma demissão e de que também não haveria corte de ponto em

razão de greve. Ela afirmou que, se houve o corte de ponto, fosse feita uma folha

complementar para se pagar normalmente os salários, como também um acordo para

a reposição dos dias parados, não permitindo, assim, que os alunos ficassem

prejudicados. Isso porque repor as aulas e garantir que o aluno não fique prejudicado

é o mais importante.

Também ficou acordado que se criasse uma comissão, com 50% dos membros

representando os professores, indicados pelo sindicato, e 50% representando o

governo, para se elaborar uma proposta com algo possível, de acordo com a lei, e

encaminhá-la para a Assembleia, a fim de colocarmos isso em prática o mais rápido

possível. Estamos fazendo a nossa parte e desejando que o acordo seja celebrado

logo para voltarmos à normalidade. Isso é bom para os professores e para os alunos.

Quero voltar ao raciocínio do início do meu pronunciamento. Precisamos estar

atentos para aplicar bem o dinheiro do povo. O dinheiro não é do governo, mas sim

do povo. Precisamos estar atentos para que a prioridade seja resolver esse problema

histórico da educação e garantir um reajuste maior não apenas para os professores

mas também para os demais servidores da área da educação. Sem a educação, sem

o cuidado com as nossas crianças e os nossos jovens, o resto é mera retórica, não

dará fruto, resultado. É claro que precisamos também de saúde, de segurança, de

infraestrutura, de boas estradas, mas precisamos de educação até para cuidar da

saúde e da segurança, porque educação é a base de tudo. Portanto, Sr. Presidente,

terminando o meu pronunciamento, reitero o nosso compromisso permanente em

defesa da educação, dos educadores e dos professores e a nossa posição em fazer

interlocução para negociarmos.

Finalizo deixando, com muita alegria, um registro ao Vereador Denguinho, do PDT,

da cidade de Pitangui, a sétima Vila do Ouro das Gerais, uma das cidades onde

começou Minas Gerais. Toda a região do Centro-Oeste nasceu de Pitangui. Então

cumprimento o Vereador Denguinho - estendendo esse cumprimento a todo o povo

daquela cidade. Ele faz um trabalho brilhante, sério e responsável, ao lado do
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Presidente Alexandre e dos demais Vereadores da Câmara Municipal de Pitangui.

Leve o nosso abraço a todos os Vereadores dessa cidade. Fui Vereador e sei a luta

de vocês. Sei também que vocês têm trabalhado com muita seriedade e

responsabilidade. Portanto desejo que levem o meu abraço ao povo de Pitangui.

Então deixo registrado não apenas o nosso abraço ao povo de Pitangui, mas

também o nosso compromisso com os servidores da área da educação e o desejo de

que essa greve seja superada. Que dela fique a lição de casa para nós, do governo,

para a Oposição, enfim, para todos. Temos de investir mais na educação para

darmos, de fato, uma vida melhor para todos os cidadãos. Muito obrigado, Sr.

Presidente, até pela tolerância de alguns minutos a mais para o nosso

pronunciamento.

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, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, caros

telespectadores, depois de alguns dias de ausência desta tribuna, volto para registrar

um fato muito importante. Ontem tive a oportunidade de viajar a Capelinha com o

Governador Anastasia. Fomos até as cidades de Água Boa e Paulistas. Trago-lhes

algumas boas notícias, além da inauguração do Proacesso nesses dois Municípios.

São duas boas notícias. Uma delas até ferirá o sentimento profundo do Deputado

Domingos Sávio, porque é exatamente aquele nosso sonho de ter a estrada de ferro

naquela região. O Governador disse-nos que os estudos estão em andamento nas

Secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Planejamento. A parceria público-

privada já está sendo estudada para o possível início das obras dessa ferrovia. O que

está sendo discutido é seu traçado, por onde passar, se será utilizado o antigo leito

da Estrada de Ferro Bahia-Minas.

Nessa viagem, ao chegar à Capelinha, tive oportunidade de mostrar os primeiros

plantios de eucalipto da região, feitos em 1972, por meio dos incentivos fiscais do

Finor, organizados pelo ex-Presidente da Codevale Fidelcino Viana, quando tivemos

a oportunidade de ir a São Paulo convidar empresários para investir no Alto e Médio
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Jequitinhonha, onde está aquele maciço florestal contínuo de mais de 250.000ha

plantados à época, com incentivos do Finor.

Viajando de helicóptero pela região, mostramos ao Governador as várias

ocorrências minerais por Município. Passando por sobre os Municípios, eu indicava

ao Governador: “Ali temos grande jazida de estanho; ali, uma de chumbo; mais

abaixo, uma de manganês, que é muito importante”. Passando sobre Água Boa e

Malacacheta, mostrei a área da grande jazida de minério de ferro e, sobre Poté, a

grande jazida de calcário. O Governador afiançou-me que estudos estão sendo feitos

com muito cuidado para preparar a parceria público-privada. Há apenas um

impedimento: a falta da autorização federal para que essa PPP seja feita, para que

seja feita essa parceria entre os Estados da Bahia e de Minas Gerais.

Sabemos - e até já revelamos aqui - que houve uma interferência do Governador

Jaques Wagner, da Bahia, na tentativa de levar a estrada de ferro para lá ou um

mineroduto que fizesse transporte até o Porto de Ilhéus, na Bahia. No entanto, esses

jazimentos da região de Salinas - não de Salinas, mas da região de Salinas - teriam o

escoamento um pouco mais facilitado se a estrada fosse localizada no mesmo local

onde existia a antiga Estrada de Ferro Bahia-Minas. Por quê? Porque segundo as

informações técnicas - não sou técnico no assunto, mas tenho todas as informações -

60% do custo de uma ferrovia é constituído pela desapropriação e pela

terraplenagem, além disso o tempo de sua implantação depende muito do tipo de

topografia que existe na trajetória dessa futura estrada.

Ora, se temos lá um traçado antigo, que pode ser melhorado no futuro, mas que é

perfeitamente condizente com a velocidade que hoje trafegam os trens no País - uma

média de 26km/hora -, consideramos muito interessante e factível que se possa

aproveitar esse antigo leito da Estrada de Ferro Bahia-Minas, uma vez que todos

esses leitos são de propriedade das Prefeituras, e todos os Prefeitos se dispõem a

doá-los. Portanto, não há necessidade de desapropriação nem de terraplenagem.

Economizam-se 60% de uma obra, um custo volumoso.

Por outro lado, o acerto já foi feito, e o Governador participou disso. Foi com o

Anastasia que o Consórcio Novo Horizonte fez o compromisso de investimento de

US$3.600.000.000,00 naquela região, a qual o DNPM está chamando de Novo
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Eldorado do Brasil. Lá está a maior jazida de minério de ferro, maior que a do

quadrilátero ferrífero, a qual há de estimular naturalmente o crescimento e o

desenvolvimento dessa região.

Hoje afiançamos, caro Presidente Deputado Doutor Viana, que o futuro muito

próximo reserva para aquela região um destino diferenciado, o que pregamos aqui

desde 2007, de não termos mais esta terrível dependência do governo. Vale dizer

que o compromisso feito pelo Governador Aécio Neves, de aplicar naquela região

R$2,00 para cada R$1,00 aplicado, ficou um pouquinho alterado, porque o balanço

do próprio governo mostra que, para cada R$1,00 investido nas outras regiões do

Estado, na verdade foram investidos R$3,00 nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

Isso é muito importante para nós, para assegurar não apenas a continuidade desse

projeto e desse processo. Quem conhece a região sabe. Sabemos muito bem que, na

Assembleia, há muitos funcionários, muitos companheiros e poucos Deputados -

exceto aqueles do Norte de Minas, originários dos Vales do Jequitinhonha e do

Mucuri - que conhecem essa realidade tanto quanto eu. Hoje dizemos que a

Secretaria de Desenvolvimento Econômico acelerou os processos de estudo de

aproveitamento das várias riquezas minerais que existem naquela região. Os

Prefeitos podem ficar um pouquinho mais felizes, porque o próprio Governador do

Estado nos disse que o processo está em andamento, que a PPP está sendo

formatada. Além disso foi encaminhado até ao presidenciável José Serra, na minuta

de solicitações do governo de Minas, a implantação de uma ferrovia que corte os

Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, chegando ao coração do Jequitinhonha, aliás

seguindo até o Noroeste do Estado.

Minha presença aqui é para cumprimentar aqueles que, como nós, acreditaram, ao

longo do processo, que era possível, sim, fazermos um futuro diferenciado para

aquela região; que era possível, sim, sairmos deste estado lastimável de pedir

esmola, pedir ajuda, brigar e falar sempre da nossa dependência, da nossa pobreza.

Eu dizia, em pronunciamento que fiz em Água Boa, para alguns Prefeitos lá

presentes, que, pela primeira vez, podemos bater no peito e dizer: “O Nordeste

mineiro é rico, o Nordeste mineiro é importante, o Nordeste mineiro está recebendo

atenção do governo do Estado e até, de forma um pouco diferenciada, do governo
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federal”. Não é apenas aquela história de fazer a ponte de Itinga como se fosse a

única grande obra necessária naquela região. Na verdade, essa ponte foi feita pela

Vale só verificando a possibilidade de ter a jazida de lítio em suas mãos. Então a Vale

pagou para ter a jazida de lítio existente em Itinga, na divisa de território com Medina,

ou seja, a Vale pagou ao construir a ponte. Mas a construiu com o objetivo posterior

de facilitar a retirada do minério daquela região. Hoje há consciência, tanto do

Ministério dos Transportes como da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de

que é inevitável, de que não há mais como postergar o aproveitamento das riquezas

daquela região.

Ao sobrevoar aquela região de helicóptero, com o Governador Anastasia,

mostramos-lhe como a preservação ambiental é muito importante naquela área. A

maioria dos produtores rurais preserva a mata das cumeeiras, nossos morros. Há

uma consciência ecológica bem instalada, e a mineração não fará tanto dano a nossa

região. Ao contrário, essa consciência possibilitará que a exploração mineral ocorra

com respeito ao meio ambiente, sobretudo com a oportunidade que se busca há

tantos anos, de que aquela região tenha uma alavanca para seu desenvolvimento.

Para essa alavanca, apesar de todos os processos minerais, das jazidas minerais

investigadas, das revelações que estão sendo feitas pelo próprio DNPM dessas

jazidas, o mais importante é a ferramenta, que é a estrada de ferro. Está assegurado

que a teremos. Não se trata mais de sonho tolo, de campanha de Dom Quixote,

esgrimindo por aí contra moinhos de vento, como alguém me chamou aqui, em 2007.

Trata-se de realidade que se aproxima e de necessidade do próprio governo de

Minas Gerais. Há quantos anos - eu era jovem, estudante e me lembro disto -

condenávamos aqui a Hana Corporation por ter mapeado todo o Quadrilátero

Ferrífero e escondido do governo o resultado de sua pesquisa para aproveitamento

próprio. No passado, vimos pessoas que simplesmente requeriam pesquisa para

segurar e, no futuro, negociar.

Em verdade, Sr. Presidente, essa realidade está transformando-se aos poucos,

porque o governo do Estado agora assumiu, de fato, a vontade de explorar os

minérios existentes nos Vales do Mucuri, Jequitinhonha, e até parte do Vale do Rio

Doce, como na região de Guanhães, por exemplo, por onde passamos de helicóptero
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ontem.

Sr. Presidente, gostaria de registrar neste momento a minha felicidade e alegria de

ver chegando mais próximo o momento de que é possível, sim, ter uma ferrovia nos

Vales do Mucuri e do Jequitinhonha. Assim poderemos pensar grande tanto quanto o

Triângulo mineiro, o Sul de Minas e a região Central. Teremos a oportunidade de

desenvolver a nossa economia e dar uma importante contribuição para Minas Gerais.

Será uma contribuição gigantesca para o nosso Estado, uma vez que fomos e somos

sempre dependentes da ajuda do governo para resolver os nossos problemas e

amparar a nossa população. Com isso poderemos ser independentes do ponto de

vista econômico-financeiro, com a geração de milhares de empregos. Só para se ter

uma ideia da possibilidade empregatícia desses empreendimentos, é de grande

importância o jazimento mineral da região de Salinas, Grão-Mogol, Porteirinha, Monte

Azul, e por aí afora, pois só o primeiro jazimento a ser explorado pelo Consórcio Novo

Horizonte prevê 3 mil empregos diretos a partir de abril de 2011, época em que a

exploração será iniciada. Após estarem feitas todas as instalações, todas as estradas

de ferro e todo o trabalho, a perspectiva é de chegar a 12 mil empregos diretos. Para

nós isso é importante.

Sr. Presidente, se aquela região tivesse tido a taxa de crescimento da população

igual à do Brasil, teríamos hoje seguramente cerca de 6 milhões de habitantes. No

entanto caímos de 2.500.000 habitantes para 1.300.000 habitantes. Houve uma fuga

generalizada da região do Jequitinhonha e do Mucuri para os grandes Centros,

especialmente para Belo Horizonte - e mais especialmente para cidades como

Ribeirão das Neves, onde 65% da população é oriunda do Vale de Jequitinhonha -, e

outras cidades também, como Igarapé e Divinópolis, que tem um percentual de quase

15% de pessoas vindas do Vale do Mucuri, da extinta estrada de ferro, época em que

foram demitidas 5 mil famílias. Portanto estamos aqui preocupados não apenas com

o fato de termos um benefício do governo, mas, sobretudo, com a possibilidade que

se abre de forma alargada, bonita e gostosa, de termos a redenção econômica da

região com a geração de milhares e milhares de emprego em nossa região.

Aproveito este momento, Sr. Presidente, para agradecer a lucidez deste governo

em entender esse nosso propósito, essa nossa luta de mais de 30 anos. É a primeira
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vez que um governo acredita naquilo que defendemos há tanto tempo, que temos

uma fronteira mineral boa para ser explorada e que pode contribuir violentamente

para o crescimento econômico de Minas Gerais. Basta olhar para trás um pouco e ver

que, nos últimos 150 anos, Minas sobreviveu basicamente em função da mineração

do Quadrilátero Ferrífero. Foram esses jazimentos minerais que sustentaram a base

econômica de Minas Gerais. Estamos abrindo agora um novo eldorado, um novo

espaço onde Minas poderá ser muito rica, contribuindo para que o Estado que mais

faz a exportação no Brasil possa dar também ao próprio país uma contribuição ainda

maior.

Estou muito feliz e satisfeito com essa viagem de ontem, pois tivemos uma

conversa muito boa com o nosso Governador. Hoje, às vésperas de uma eleição, é

preciso comentar um aspecto. Minas Gerais não pode sofrer solução de continuidade

e, seja a manutenção do Anastasia, seja a vinda de Hélio Costa ou de quem quer que

seja, esse projeto tem de ser abraçado, não pode sair da pauta. Aproveito esse meu

último minuto para dizer que a minha fala é exatamente para ressaltar esse ponto de

que não podemos aceitar que nenhum futuro Governador abandone esse projeto.

Como já disse, seja Anastasia, seja Hélio Costa ou quem vier, ele precisa respeitar o

sentimento e a vontade daquela região de nunca mais ser dependente, esmoler, à

busca de uma pequena ajuda para sobreviver.

E que possamos repovoar aquela região tão bonita, levando de volta os seus filhos

e pensando não apenas no hoje, mas também nos nossos filhos e nos filhos de

nossos filhos, que são aqueles que virão depois de nós.

É assim que o político deve trabalhar e é assim que esperamos que os candidatos

ao governo de Minas operem na região dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha e do

Nordeste mineiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.136/2010, uma vez que permaneceu na ordem do

dia por seis reuniões.
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Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/5/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Questões de ordem - Discussão e Votação de Proposições: Requerimentos dos

Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Padre João e Tiago Ulisses; aprovação - Votação,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.389/2010; discursos dos Deputados Antônio Júlio,

Lafayette de Andrada, Weliton Prado e Vanderlei Miranda; votação do projeto, salvo

emenda e subemendas; aprovação; votação da Subemenda nº 2 à Emenda nº 1;

rejeição; votação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1; rejeição; votação da Emenda nº

1; rejeição - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.955/2008; aprovação -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.398/2007; aprovação na forma do

vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.762/2007;

requerimento do Deputado Lafayette de Andrada; aprovação do requerimento -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.490/2008; aprovação na forma do

vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.207/2010;

aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.056/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1 -

Inexistência de quórum para votação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.194/2010; encerramento da discussão - Declarações de voto - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho -

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

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura -
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Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra

- Delvito Alves - Dilzon Melo - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir -

Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira -

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

Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo

Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri

Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo

Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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 votação da matéria

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

Questões de Ordem

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, tínhamos a expectativa de votar o Projeto

de Lei nº 4.389/2010, porque entendíamos que votaríamos o que foi construído ao

longo de sua tramitação. O projeto recebeu uma emenda prevendo a recomposição

salarial. Além da data-base, foi prevista a recomposição de 10,14% e a retroatividade

a janeiro. Com relação ao Ofício nº 12, do Desembargador Sérgio Antônio de

Resende, tivemos a compreensão de que apenas corrigia a retroatividade. Portanto,
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houve uma emenda do Deputado Sargento Rodrigues e do Deputado Vanderlei

Miranda, nosso grande Líder, corrigindo apenas a retroatividade. Na compreensão de

outros Deputados, na verdade, estava determinando uma lei específica para garantir

a recomposição. Então, na verdade, está acatando esta emenda, e não, a emenda

inicialmente feita por mim e incorporada ao parecer do Presidente da Comissão de

Administração Pública, Deputado Délio Malheiros, que era a recomposição salarial.

Então, não dá para votar esse projeto dessa forma, sem garantir a recomposição de

10,14%. Por quê? O Desembargador disse: “Conforme consta do referido ofício, me

posiciono de acordo com o projeto, desde que a revisão indicada vigore a partir da

data da publicação da lei, sem retroagir”. Aqui está claro que o Desembargador

Sérgio Resende acata a recomposição de 10,14%. Em nosso entendimento era isso

que estávamos votando. Parece-me que o Deputado Carlin Moura quer suscitar uma

questão de ordem, e, em seguida, solicito uma intervenção para buscarmos um

entendimento antes de apreciarmos esse projeto e os demais. Tivemos um

entendimento hoje à tarde com o Presidente da Casa e com o Líder do Governo e, da

nossa parte, estamos prontos para votar tanto este quanto o projeto de alguns

Deputados. O trem do João Leite está agarrado na linha há muito tempo. Queremos

votar os projetos, reconhecendo a intervenção do Presidente da Casa em relação ao

impasse que estamos vivendo, da falta de diálogo do Executivo com os trabalhadores

da educação. O entendimento a que chegamos foi graças à interlocução do

Presidente da Casa, de a Secretária de Planejamento e Gestão estar aqui. Acho que

restabelecer esse diálogo do Executivo com os trabalhadores da educação na

reunião que será realizada amanhã, às 9h30min, foi uma conquista do Parlamento

mineiro, dos Deputados, o que nos permitiu avançar na pauta. Nesse sentido nos

encontramos num impasse devido a esses esclarecimentos. Tão logo haja outra

intervenção, solicitamos a suspensão para esse entendimento com o Presidente e

com o Líder do Governo.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, a nossa compreensão é muito clara.

Hoje à tarde, acompanhamos a assembleia dos professores da rede estadual. Eles,

através do seu sindicato, o Sind-UTE, mencionavam que o governo do Estado estava

irredutível quanto à abertura das negociações. E o nosso Bloco PT-PMDB-PCdoB
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intermediou uma reunião com o Presidente da Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho,

e com o Líder do Governo, Deputado Mauri Torres, juntamente com a direção do

Sind-UTE, com o Comando de Greve. Foi uma reunião muito produtiva e sensível. O

Presidente da Casa se dispôs a intermediar o diálogo entre o sindicato e o governo

do Estado e marcou para amanhã, às 9h30min, aqui, na Assembleia Legislativa, uma

reunião, com a presença da Secretária Renata Vilhena, a fim de tentar ajudar na

negociação, tendo em vista que a assembleia dos professores hoje, com grande

presença de professores e professoras de todo o Estado, manteve a greve até a

próxima terça-feira, por unanimidade. Há uma grande unidade no movimento. O

Deputado Alberto Pinto Coelho, nosso Presidente, teve esse gesto de sensibilidade, e

nós, do Bloco PT-PMDB-PCdoB, nos comprometemos a vir aqui, para o Plenário, a

fim de sinalizar nossa boa-vontade no sentido de votar todos os projetos de autoria

dos Deputados que estão na pauta, com a condição de que votaríamos o projeto do

Tribunal de Justiça, o nº 4.389/2010, mas isso na forma como foi negociado, com a

Subemenda nº 2, segundo a qual a revisão é automática, tem efeito imediato a partir

da aprovação e da homologação, beneficiando os servidores do Tribunal de Justiça.

Quanto a essa interpretação de que a situação mudou, de que é preciso rejeitar a

Subemenda nº 2, para que o reajuste venha em um outro projeto, não existe um

consenso. Ficaremos em uma situação muito desconfortável diante dos servidores:

fingimos que votamos, fingimos que damos reajuste, mas até quando? Portanto,

temos a compreensão e queremos ajudar o Tribunal de Justiça, como fizemos, na

semana passada, com a aprovação dos 54 cargos para a instalação das câmaras.

Agora queremos também ajudar os servidores do Tribunal de Justiça, sem os quais a

Justiça não funciona. Queremos fazer com que o Tribunal tenha pleno

funcionamento. O próprio Desembargador Sérgio Resende disse em sua carta que,

ao ser votado pela Assembleia, o projeto tem eficácia imediata. Nessa compreensão,

Sr. Presidente, o Bloco PT-PMDB-PCdoB está aqui para votar o projeto da forma

como se encontra, com a vigência imediata da Subemenda nº 2. V. Exa., após a fala

do Deputado Weliton Prado, poderá suspender a reunião para chegarmos a esse

entendimento. Queremos votar o projeto na forma como se encontra e também os

demais projetos dos Deputados que estão na pauta. De antemão, parabenizo e
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agradeço a sensibilidade do Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Casa,

que, com muita capacidade e competência, conseguiu reabrir as negociações com os

trabalhadores da educação. Esperamos, amanhã, às 9h30min, apresentar uma

proposta no sentido de atender às reivindicações legítimas, justas e necessárias dos

professores e das professoras da rede estadual de Minas Gerais, muito bem

representados pelo Sind-UTE.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de saudar a todas e a todos e dizer que

compromisso existe para ser cumprido, para ser respeitado. A data-base é para

agora, e não para 2012. Ela não tem que depender de lei específica. O que foi

acordado, o compromisso assumido tem que ser honrado. Já resolvemos aqui a

situação do Tribunal de Justiça. Votamos um projeto muito importante. Quando

encaminhamos o projeto, deixamos bem claro que estávamos votando e éramos

totalmente favoráveis, mas que queríamos que fosse examinada a situação dos

servidores, pois, sem eles, que atendem à população, não existe a Justiça. Eles estão

em uma situação muito difícil, e esse acordo foi construído ao longo do tempo. Se ele

foi construído, acertado e definido, temos de votá-lo e garantir a data-base para

agora. O Tribunal de Justiça fez uma ponderação questionando a retroatividade. Mas

disse que, assim que fosse aprovado, iria garantir que fosse feita a revisão dos

10,14%. É isso o que os servidores querem. É isso o que os servidores solicitam

desta Casa, o que é justo, o que é justiça com o conjunto dos servidores. É isso que

realmente conclamamos aqui. Queremos aprovar, sim, a data-base, mas para agora.

Não é para defender por lei específica. Não sabemos nem quando será aprovado. Lá

em 2012! Isso não atende, de maneira nenhuma, os servidores. Amanhã, os

servidores do Judiciário da 1ª instância farão uma grande mobilização em Belo

Horizonte, onde haverá também a reunião da Corte, que definirá o Adicional de

Desempenho - ADE - dos servidores dessa Casa. Uma lei que foi aprovada tem de

ser cumprida. Uma resolução do Tribunal de Justiça não pode passar por cima da

legislação. Uma resolução não pode passar por cima de uma lei. Se a lei foi aprovada

e sancionada, tem de ser cumprida, respeitada. Depois de aprovada essa lei nesta

Casa, o Tribunal de Justiça tem de garantir que ela realmente seja cumprida. Ela não

pode ser alterada por resolução. O que foi aprovado por essa lei? Foi aprovado que o
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ADE é retroativo. Já tem recursos para esse pagamento. É só cumprir a legislação.

Fazemos esse apelo ao Tribunal de Justiça. Esperamos chegar a uma acordo.

Fazemos um apelo a todos os Deputados e Deputadas na Casa para que possamos

aprovar a data-base para agora, imediatamente, já. Se possível aprovar hoje.

Amanhã já vai para a Comissão. E até quinta-feira, a gente já vota no 2º turno. E faz

justiça com os servidores. Gostaria também de parabenizar os servidores da

educação, que de forma realmente muito brava, com muita energia, muita raça e

muito otimismo e muita disposição têm superado todas as dificuldades e rompido

todas as barreiras, acima de tudo, com muita coragem. Apesar de todas as

perseguições e ameaças, os servidores da educação estão dando uma verdadeira

aula de cidadania. Fico realmente muito orgulhoso de ver o movimento mobilizado em

todas as regiões do Estado. Muitos duvidavam de que o movimento iria para frente.

No entanto, hoje, um grande número de servidores vieram de todas as regiões do

Estado, muito bem organizados e deixaram bem claro que realmente querem que os

problemas da categoria sejam resolvidos. O que os servidores querem? Eles querem

que se cumpra a lei. Da mesma maneira os servidores do Judiciário que estão aqui

querem que se cumpra a lei aprovada por esta Casa. Isso é justo. A ADE foi

aprovada? Foi. Tem de ser retroativa a janeiro? Tem. Então que se cumpra a lei.

Pronto. E acabou. No País agora é desse jeito. Há uma briga muito grande para que

a lei seja aprovada. Depois há uma briga muito maior ainda para que ela seja

cumprida. Da mesma maneira acontece em relação aos servidores da educação. Há

uma lei federal que estabelece que, a partir de janeiro deste ano, todos os Estados

têm de aplicar o piso nacional dos servidores da educação. Minas Gerais não cumpre

a legislação federal. É isso o que os servidores querem. Além disso, o governo fez a

promessa de garantir que os servidores receberiam o piso salarial. No caso, o que o

governo fez? Criou um piso remuneratório que desconte VTI, vantagens e

gratificações. Há alguns casos, como o que eu mostrei aqui hoje, de um servidor que

recebe o salário inicial de R$245,00. Mostrei o seu contracheque, com todas as

gratificações chega-se a um total de R$447,00. Menos de um salário mínimo, um

salário de fome, de miséria. Os servidores não têm condição de sobreviver dessa

maneira. O que os servidores querem realmente é justiça. No nosso país, nós
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sabemos e os servidores do Judiciário sabem muito bem que não há justiça ou vitória

sem luta. Então é preciso ter muita luta, mobilização e coragem. É esse o exemplo

que os servidores da educação estão dando para todo o Estado. Quero parabenizar

os servidores do Judiciário, o Serjusmig, o Sinjus e o Sindojus pela mobilização. É

realmente com luta, com organização dos trabalhadores da categoria que a gente

consegue a vitória. Então, data-base já. Para o futuro, não. Parabéns aos servidores

pela grande vitória. Parabenizo o Deputado Alberto Pinto Coelho. Amanhã, haverá

reunião com a Secretaria de Planejamento e com o Deputado Alberto Pinto Coelho,

para discutir a possibilidade de haver uma negociação. A greve não atende e não

agrada a ninguém, nem aos professores, nem aos alunos, nem à comunidade

escolar. Esperamos que o problema seja resolvido, o mais rápido possível, e que o

governo apresente uma proposta para os professores, para os servidores da

educação que praticamente há mais de 10 anos não têm aumento. Parabéns. Muito

obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, colegas Deputados, quero

cumprimentar os servidores do Judiciário aqui presentes e as lideranças do

Serjusmig, do Sinjus, suas legítimas representações. De pronto, manifestamos nossa

disposição, que não é de agora, mas de sempre, não apenas de votar o Projeto de

Lei no 4.389, mas de estar ao lado de toda a categoria, como é tradição nesta Casa.

Temos a compreensão de que sem os servidores, principalmente no caso do

Judiciário, que tem uma enormidade de serviço, uma demanda que cresce a cada dia

- infelizmente, ainda temos muita demanda reprimida -, é a população que sofre.

Sabemos que vocês, servidores, se desdobram para atender a essa demanda e,

portanto, precisam ser valorizados. Já demonstramos isso em outras situações aqui,

com uma votação unânime, e não tenho dúvidas de que isso vá acontecer

novamente. É claro que ainda temos algumas fases de debate no projeto e

precisamos construir uma solução que não fique só na teoria, que seja colocada em

prática e resulte em um reajuste justo e imediato para a categoria. Não tenham

dúvidas de que vocês terão total apoio de toda a base do governo Anastasia nesta

Casa. Contem conosco, na certeza de que nos empenharemos para que a votação

seja o mais breve possível. Queremos ainda, Sr. Presidente, registrar o nosso
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entendimento de que é pelo diálogo que se devem construir as soluções dos

impasses em um ambiente democrático. Especialmente quando tratamos da

educação, temos uma história de defesa permanente nesta Casa e não só como

Deputado, mas também no período em que fui Prefeito e Vereador. Não é possível

alguém defender a educação só na teoria; assim, em todos os momentos da minha

vida pública, sem exceção, tivemos um comportamento de defesa da educação e dos

servidores da educação. Assim foi em todos os projetos aprovados aqui. É bom

deixar isso bem claro, porque no calor do embate às vezes trazem-nos informações

tendenciosas, querendo passar a ideia de que este ou outros Deputados poderiam ter

votado contra os professores ou contra a educação. Isso não tem o menor

fundamento; é algo que não cabe nem debater, de tão absurdo. Votamos a favor dos

professores, da educação e de tudo aquilo que poderíamos viabilizar de maneira

concreta. Houve aqui as mais diversas situações, de quem em alguns momentos quis

apresentar proposições absolutamente inconstitucionais, que não levariam a

resultado algum. Aliás, pelo contrário, poderiam provocar a ausência de qualquer

avanço, com a nulidade do processo. Mas tivemos o equilíbrio e a maturidade de

votar com os professores e com a educação. Refiro-me a isso para dizer novamente

que o entendimento de que o diálogo nos deve ajudar a construir a solução para

impasses, especialmente quando há um consenso, como agora: o salário dos

professores é muito baixo, e todos queremos um reajuste melhor e melhores

condições de trabalho para os professores e demais profissionais da educação, para

todos os que têm a tarefa de preparar os nossos jovens e crianças e de construir um

futuro melhor - porque sem a educação não há chance sequer de buscar um futuro

melhor. Esse é um sentimento que une toda esta Casa. Fico muito feliz por termos

conseguido hoje, com o apoio da Assembleia Legislativa, do nosso Presidente e do

nosso Líder Mauri Torres e com a nossa participação e de outros colegas, a abertura

de canais de diálogo. Na semana passada, recebi no meu gabinete em Divinópolis

algumas lideranças do Sind-UTE - Marilda e outras professoras -, com as quais

assumi o compromisso de conversar ainda nessa semana com o Prof. Anastasia e a

Renata Vilhena. Cumpri o compromisso assumido, sentindo sempre a vontade do

governo de que houvesse essa disposição para o diálogo. O professor chegou a
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mencionar uma comissão que estava proposta pelo governo como um canal de

entendimento permanente. Hoje, tivemos mais um avanço importante, que quero

registrar como uma conquista do ambiente democrático: esta Casa, representada

pelo Presidente Alberto Pinto Coelho, ajuda a construir um canal de diálogo com os

nossos professores. Nós, da base do governo, e a Oposição falamos a mesma língua

com relação a essa matéria: o diálogo é essencial. Sr. Presidente, muitas vezes essa

abertura de canal ocorre nos bastidores. Entretanto, aqui pude citar que fui procurado

por lideranças do sindicato e que cumpro minha missão parlamentar de buscar o

entendimento. Na quinta-feira passada, fui ao Prof. Anastasia e estive com a

Secretária Renata Vilhena. Hoje, vimos a Casa como um todo ser representada pelo

Presidente, estabelecendo com as lideranças sindicais a perspectiva de um diálogo

amanhã. Sr. Presidente, deixo o nosso apoio a todos os professores, aos

trabalhadores da área da educação, dizendo que especialmente o diálogo é o

caminho para a solução do impasse. Que possamos ter os professores valorizados e

que superemos esse impasse com a volta às aulas, com a volta ao trabalho, pois não

tenho dúvida de que eles também desejam isso. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Sr. Presidente. Saúdo os valorosos

servidores do Judiciário. Tive o prazer de ser o relator do Projeto de Lei nº 4.389 na

Comissão de Constituição e Justiça, buscando, acima de tudo, o entendimento.

Desde o primeiro momento em que pisamos na Comissão de Constituição de Justiça,

esperamos para celebrar a votação do projeto em plenário, que é uma reivindicação

de longo tempo dos valorosos servidores do Judiciário, os quais temos ouvido e para

os quais buscamos gestões junto ao poder. Saúdo-os com a certeza de que vamos

votar ainda hoje esse importante projeto, que está nos anseios dos valorosos

servidores. Falo também em nome do Sul de Minas. Temos acompanhado com

especial atenção o legítimo movimento grevista de todos os servidores que têm vindo

a Belo Horizonte. Temos ainda atendido a diversas demandas em nossa região, em

nossos Municípios, sempre levando uma palavra de conforto e de otimismo para a

celebração do entendimento. Na semana passada, na Comissão de Constituição e

Justiça, apresentamos um requerimento que foi aprovado por unanimidade e

encaminhado ao Governador, a fim de buscar o diálogo. Isso é o que realmente
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marca qualquer administração pública. Com certeza, os vários atores - Deputadas,

Deputados, sindicatos - irão construir uma solução. O posicionamento do Deputado

Alberto Pinto Coelho, em nome desta Casa e do nosso Líder Deputado Mauri Torres,

traduz o sentimento de todos. Por meio de sua representatividade e liderança, às

9h30min, teremos um novo momento, que será de entendimento junto à Seplag, à

Secretaria de Educação, ao governo. Estamos amadurecidos por traduzir o

sentimento de todos que, com tanta ansiedade, aguardam uma posição do governo.

Confiamos no Governador Anastasia, como professor e grande gestor público. Ele

nunca deixou de nos ouvir em seu gabinete ou por meio de seus representantes,

mantendo um diálogo franco e cordial. Amanhã, consequentemente, estou certo de

que poderemos avançar muito mais com a representação de servidores, Deputados e

membros da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, à qual tenho a honra de

pertencer. Faço questão de registrar esse momento em que buscamos o

entendimento, a fim de garantir o retorno às aulas, a paz e a tranquilidade dos

servidores que, por tanto tempo, estão pelejando em busca de seus legítimos direitos.

Vejo a caríssima Deputada Gláucia Brandão prestes a votar o plano decenal, também

um grande avanço que obtivemos nesta Casa. Ele será votado em 2º turno,

consequentemente amanhã, depois desse entendimento costurado pelo nosso

Presidente, e teremos, com certeza, uma solução para todos os servidores da

educação. Assim, a tranquilidade retornará aos estabelecimentos de ensino do nosso

Estado. Então, tanto com os servidores do Judiciário quanto com os da educação,

com certeza, haveremos sempre de caminhar juntos, garantindo a tranquilidade e os

direitos de todos. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, o

que me traz aqui, nesta noite, é a preocupação de um Deputado que disse que o

Tribunal de Justiça não cumpriu um acordo, que baixou uma resolução - não sei se

internamente - não cumprindo a legislação. Hoje vimos na porta da Assembleia uma

manifestação do pessoal da educação. O governo tem conduzido o processo com

ameaças, não deixando a imprensa divulgar o movimento grevista. Acho que essa

greve já foi longe demais por incompetência e incapacidade do governo para

negociar. Quando vejo o Deputado Domingos Sávio fazer esse discurso de que já
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conversaram ontem, lembro que a greve tem 20 dias. O governo, Sr. Presidente,

também tem desrespeitado esta Casa mais de uma vez e assistimos a isso

passivamente. Apresentei um requerimento na Comissão de Fiscalização Financeira,

baixaram lá para fazer um relatório, a fim de conhecer o decreto que o governo

publicou no dia 4, concedendo anistia. Ele fez uma outra anistia, e a forma como isso

foi conduzido está contra o parecer da Assembleia Legislativa, que diz que deve

existir uma legislação própria para se conceder anistia. Camuflaram lá, dizendo que é

o parcelamento 2. A quem estão enganando? Alguém terá de responder por essa

irresponsabilidade, porque, se pelo menos houvesse anistia a fim de dar aumento

para o funcionalismo público, poderíamos aceitá-la, mas essa anistia publicada no dia

4, Deputado Arlen Santiago, tem CPF. Ela tem CPF. Vou falar três vezes: ela tem

CPF. Pela primeira vez, um governo baixa um decreto para fazer uma anistia de até

95%, sem que haja publicidade, sem divulgar nada, sem passar por esta Casa. O

governo não pode fazer anistia por decreto. Isso mostra, Sr. Presidente, que o

desrespeito que esse governo tem por esta Casa é o mesmo que tem pelo

funcionalismo público. Não se respeita mais nada no Estado de Minas Gerais.

Estamos vivendo um estado de exceção, em que os funcionários do governo de outro

escalão podem fazer o que querem. Acham que podem fazer o que querem, porque o

Ministério Público não age e finge que não está acontecendo nada, e o Tribunal de

Justiça faz o que manda o Governador. Uma hora isso vai acabar. Eles não vão se

perpetuar no governo, e estão fazendo bobagem em cima de bobagem, e nós, da

Assembleia Legislativa, estamos assistindo a isso. Vejo que a base do governo,

quando menciono essa questão, fica preocupada, porque sabe que estou falando em

cima de fatos. Não estou inventando nem apenas fazendo denúncias, como diz o

Prof. Anastasia. Estou constatando que esse decreto foi publicado no dia 4, e só hoje,

Sr. Presidente, houve a manifestação da Secretaria de Fazenda de uma forma

camuflada. Nós conhecemos e já convivemos com esse processo de anistia. Sou a

favor de anistia. Não estou aqui questionando-a, mas sim a sua forma, porque, pelo

que foi visto, Deputado Duarte, essa é uma anistia com CPF. Só faltou colocarem o

nome de quem será beneficiado. Será que a Assembleia não se manifestará? Será

que a Comissão de Fiscalização Financeira não atenderá a meu requerimento em
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que solicito uma audiência pública com a Secretaria de Fazenda e o pessoal do

sindicato dos fiscais para, pelo menos, darem uma explicação? O mínimo que

esperamos é uma explicação, e o mínimo que esse governo deve fazer é mandar um

projeto de lei, como já fez com outros. Eles fazem as bobagens por meio de decreto

e, depois, mandam para a Assembleia um projeto a fim de fazer a ratificação ou a

retificação. Estou fazendo essa denúncia preocupado, porque não estou falando de

R$50.000,00 ou R$100.000,00, mas de uma anistia de 95% das multas, uma anistia

que não foi feita aqui até hoje, apesar de todos os embates que tivemos, porque o

governo sempre alegava que era contra, embora seja a quarta anistia concedida pelo

governo Aécio Neves, que apenas inventa nomes como bônus e parcelamento, mas

não diz à população aquilo que ela quer ouvir: anistia. Ele precisa assumir que é

anistia. Agora, anistia por decreto? A Assembleia precisa reagir contra isso. Espero

que o Ministério Público, que está fingindo que não está acontecendo nada em nosso

Estado, possa acordar e rever esse absurdo administrativo que está sendo feito na

Secretaria de Fazenda e no governo do Estado.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, temos notado, nos últimos dias, a

crescente participação do bloco oposicionista na utilização da imprensa, dos canais

que ligam esta Casa à população de Minas. Chamou-me a atenção, por exemplo, um

discurso proferido pelo Deputado Carlin Moura, que, alto e bom som, disse que uma

ação da polícia teria sido motivada, autorizada e comandada pelo Governador do

Estado. Muitas pessoas que aqui vieram buscar melhores salários aplaudiram a fala

do Deputado Carlin Moura. A campanha política começou. Agora, o Deputado

Antônio Júlio - reconhecemos os seus grandes conhecimentos e sua brilhante

participação na história desta Casa - trata essa lei como se fosse um mecanismo

político de nosso Governador. Se buscarmos na história, na existência do Prof.

Anastasia, saberemos quais atitudes toma nos momentos em que devem ser

tomadas. Não é uma pessoa que deseja fazer política com alguém. Ele, como

poucos, conhece a situação do funcionalismo mineiro, mas o senso de equilíbrio

marca todas as suas atitudes. Claro que é crítico, mas é equilibrado. Recentemente,

em nossa Campo Belo, quando esteve para assinar convênios e debater com

Prefeitos e lideranças da região, o Governador Anastasia lembrou a todos que sabe
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perfeitamente tudo o que precisa ser feito no Estado, mas que, em momento algum, a

pressa ou a política farão com que mude os seus caminhos, ou seja, continuará

sendo correto, sensato e fazendo o bem em prol de Minas Gerais. Acredito até, Sr.

Presidente, que, na defesa dos interesses maiores de Minas, ele não se importaria

com eleições. A questão partidária, para o Governador Anastasia, é grande, quando

se fala de Minas Gerais, não do partido ao qual é filiado. A questão partidária é

grande, quando se fala do seu passado, do seu trabalho. É um homem que nunca

viveu na frente de microfones nem sob holofotes de televisão, sempre esteve

resguardado ética e moralmente, fazendo com que o Estado de Minas pudesse

chegar aonde chegou. Sr. Presidente, é invejável a condição de Minas Gerais no

Brasil. Não estou aqui na defesa do Governador nem tampouco contrário aos

funcionários. V. Exa. sabe que sou funcionário público, não estou aqui para isso, mas

não podemos silenciar quando vemos o palanque político montado nesta Casa para

denegrir a imagem de nosso Governador, homem sério, correto, sensato e

equilibrado, que aqui, às vezes, serve de deboche. Por exemplo, o Deputado disse,

hoje, que ele, o Governador, comandou a polícia. Isso é brincadeira, Sr. Presidente.

O Governador Anastasia, homem equilibrado, mandar a polícia bater em alguém?

Isso é fazer o povo de Minas Gerais de bobo. É querer trapacear com o povo num

momento eleitoral. Os partidos políticos devem apresentar os seus candidatos,

discutir suas ideias, mas querer tirar do Governador Anastasia e do ex-Governador

Aécio o equilíbrio, a performance com que Minas Gerais está sendo governada é

cuspir contra o vento. As consequências voltarão contra os próprios partidos políticos.

Chegar ao poder, Sr. Presidente, custa debate, diálogo, ideias, trabalho. Chegar ao

governo não pode custar mentira, o desfazer de um governo, como hoje, em Minas

Gerais. Sabemos dos nomes que comporão a disputa, mas, em nenhum momento,

como companheiro de trabalho nesta Casa - o PMN apoia o Governador, apoiou

Aécio e apoia Anastasia -, temos que nos diminuir em nada em relação aos demais

candidatos. Pode ser até que o nosso não se saia tão bem ao microfone e na

televisão como outros, mas dentro de si, de seu coração, de sua mente, está

resguardado um homem equilibrado, que Minas Gerais haverá de reconhecer,

mesmo contra aqueles que usam a palavra contra ele, para tentar desfazer
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principalmente da sua humildade. Lembre, Sr. Presidente, que todos os grandes

homens são sabidos, são inteligentes, são professores, mas têm consigo o senso de

humildade. E o nosso Governador o é na sua plenitude. É isso que faz com que o

PMN, cada vez mais, trabalhe para apoiá-lo, para o desenvolvimento de Minas Gerais

de forma ética e equilibrada. É isso que temos. Prova disso é que, amanhã, os

professores se reunirão com o nosso Líder, com o nosso Presidente, que fez um

trabalho junto ao Governador, mas não ocupando a tribuna e dizendo que há

funcionário público apanhando e sendo ameaçado. Mentira! Gente do governo aqui

não fala e não faz isso. Entretanto, como estamos caminhando para outubro, quando

haverá eleição, infelizmente temos que conviver com essa situação. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Queria também lamentar o jogo

que começa a ser jogado. Aproximando-nos das eleições, podemos ver uma tática

tão antiga, utilizada por pessoas que não contribuem em nada para a democracia. O

Brasil constrói sua democracia, que, infelizmente, é atacada permanentemente por

alguns que teimam em utilizar um recurso inaceitável historicamente. É o recurso de

desconstruir imagens, de desconstruir pessoas. Essa tática de desconstruir pessoas,

uma estratégia utilizada por muitos, faz com que as pessoas, cada vez mais, se

desencantem com a política, especialmente em Minas Gerais, onde sempre tivemos

grandes e reconhecidos políticos, grandes tribunos. A partir de um momento,

começamos a conviver com a desconstrução das pessoas. Pega-se, por exemplo,

uma figura como a do Prof. Anastasia, nosso Governador, servidor público de carreira

- talvez seja a primeira vez que um servidor público de carreira chegue ao Palácio, ao

comando de Minas Gerais -, e começa-se a desconstruí-lo, a fazer um golpe. Esse

negócio de “fora Anastasia”, “fora FHC”, é golpe. É uma desconstrução de imagens.

Muitos de nós sofremos isso, e estamos sofrendo agora, quando colocam nossa foto

em cartazes. Essa é a maneira mais baixa e vil da política, com que se desconstroem

as imagens dos homens e das mulheres públicos, que pertencem ao povo. Cada vez

mais as pessoas se desiludem, porque acham que todos, de alguma forma, não são

merecedores, pois essas imagens vão sendo desconstruídas. Vão-se usando esses

“slogans”, que pegam: “Fora fulano”. Isso é golpe, é contra a democracia. Utilizar, por

exemplo, falsas verdades ou meias verdades não ajuda também. Vamos repor a
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verdade, sem entrar na questão mais central. O Conselho Nacional de Política

Fazendária - Confaz - se reuniu com o Ministério da Fazenda, e decidiram: 27

Estados concederam anistia; 20 Estados, nesse momento, estão, por decreto,

concedendo anistia. Anistia de quê? Não é da dívida, mas dos juros e das multas.

Não é anistia do valor que o empresário devia, é anistia de juros e multas. Esta

Assembleia votou várias leis de incentivo; elas incidem sobre juros e multas, não

sobre o principal, sobre a dívida da empresa, do empresário. É importante repor aqui

a verdade. É lamentável que estejamos vivendo isso neste momento eleitoral. Que

venham as posições, a ideologia, as propostas para um novo governo. Mas

desconstruir imagens, acabar com imagens de homens e mulheres, é lamentável, é

golpe, é contra a democracia. Isso é inaceitável em um país como o Brasil, de uma

democracia tão tenra, tão verde. Sofri isso, sei o que é isso. Quero lembrar ao

governo anterior que fui um dos líderes da Oposição nesta Casa. Deram aumento por

lei delegada. A Assembleia não pôde nem se manifestar sobre quanto as carreiras

receberiam. O soldado ficou com piso de R$900,00 e a professora, com piso de

R$200,00. Era o governo do PT e do PMDB. Volto a dizer: deram aumento por lei

delegada, foi o que aconteceu naquele governo. Vamos discutir as propostas, as

ideias e deixar os homens, as mulheres e suas famílias. Nada de agressão. Não é

possível um candidato chegar a um lugar e ser agredido. Isso é inaceitável em uma

democracia. Lamentavelmente é isso o que estamos vivendo. Deixo aqui nossa

palavra de tristeza, porque o que esperamos do País é o fortalecimento de nossa

democracia, que homens e mulheres na política sejam reconhecidos pelas crianças,

que as pessoas queiram a política. Mas desse jeito nem nós queremos, porque todos

os que chegam ao governo são desconstruídos, achincalhados. “Fora” é o que eles

dizem. Isso é golpe, é contra a democracia. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Arlen Santiago - Quero me somar ao coro de Deputados preocupados

com a maneira como os eleitos pelo povo de Minas Gerais estão construindo imagens

para a população enxergar o político. Todos os dias converso com minha mãe,

professora aposentada, e uma vez por semana converso com minha irmã, Luzia Mota

Santiago, também professora aposentada. Elas me perguntam: “Que dia, Arlen, o

salário será bom, que dia dará para pagar as despesas?”. Alguns seguem exemplos



____________________________________________________________________________
695

não muito ortodoxos. Vimos o ex-Chefe da Casa Civil do Presidente Lula implantar

um programa de compra de consciência de parlamentares para aprovar o que o

poder central queria: um financiamento desbragado de ONGs, que não precisam

prestar contas, como vimos na CPI das ONGs. Gostaria que fosse dito aqui por esses

Deputados que tentam fazer essa desconstrução das pessoas: qual lei deve ser

seguida? Há a Lei de Responsabilidade Fiscal, que está sacrificando os Prefeitos,

porque eles devem cumpri-la. Ela sacrifica também os governos, e até o governo de

Minas, que não conseguiu honrar a dívida de 13%. Ou seja, 13% de tudo o que os

mineiros pagam vão para o poder central. A dívida está aumentando. Muita gente

dizia que aquela dívida era injusta, que estava matando o ex-Presidente Itamar

Franco. Aquela dívida, Deputado João Leite, continua do mesmo jeito, apesar de eles

estarem no poder. O governo federal poderia passar esses 13% para 7%. Assim,

minha mãe, que é professora, poderia ter um salário maior. Pela primeira vez em

nossa história, um professor assume o governo do Estado. Também temos a

oportunidade de, pela primeira vez, votarmos para governador em um professor, que

tem total chance de ganhar a próxima eleição. Um professor concursado, efetivo, cuja

mãe é professora estadual, aposentada e que tem duas irmãs, também professoras.

Temos de dar chance ao Prof. Anastasia, votando nele. Se um professor não resolver

a questão da educação, quem vai resolvê-la? Qual é a proposta real daqueles que

tentam destratar o Prof. Anastasia? Que destratam o Governador Aécio Neves e seus

colegas aqui? Qual é a proposta? É não cumprir a lei de responsabilidade fiscal?

Devemos nos encontrar com o Presidente Lula para lhe pedir para não extorquir os

mineiros que têm de pagar 13% do suor de cada um para que o governo federal

fique, às vezes, passando para ONGs. Vamos diminuir esses 13% que o governo

federal apanha do suor dos mineiros para metade. Dessa forma, teremos recursos

para cumprir a lei e dar o aumento que os funcionários merecem. Vamos lembrar que,

pela primeira vez, temos um professor que será eleito para um mandato de quatro

anos para governar Minas Gerais, trabalhar e cuidar dessa classe.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, não vou personalizar uma discussão

tão importante quanto a necessária valorização dos trabalhadores em educação no

Estado. Analisarei essa situação pelo ângulo da justiça e da necessidade. Sabemos



____________________________________________________________________________
696

que nenhum país, Estado ou região se desenvolve com indicadores de educação

abaixo do desejável. Sabemos os desafios que enfrentamos sobre a qualidade do

ensino. Sabemos a importância da valorização dos trabalhadores, da materialidade,

da discussão curricular e do combate à evasão escolar. Sabemos que a escolaridade

média do mineiro, em relação a outros Estados, é distante daquela a que o Estado

poderia chegar. Sabemos dos exames de avaliação e do imenso esforço

empreendido pelos trabalhadores em educação no Estado. Mais importante que levar

o debate para a disputa político-partidária ou de cunho eleitoral é buscarmos o

caminho de superação do impasse. Hoje, o Fundeb prevê a adoção do piso nacional

do magistério. Esse deve ser o nosso foco: como criar as condições para que o

Estado de Minas Gerais, tão importante política e economicamente, atinja esse piso

nacional, melhore a qualidade do ensino e coloque a qualidade da nossa educação

em patamar superior. Esse é o debate que deve ser realizado, da mesma forma que

estamos aqui, após essa negociação, para votar o projeto de lei que beneficia os

servidores que estão aqui presentes e trabalham na Justiça do Estado de Minas

Gerais. Esse é o objetivo da Assembleia Legislativa. Não podemos entender que as

posições de defesa do interesse dos servidores signifiquem qualquer tipo de

agressão, violência ou disputa eleitoral nesta Casa. Precisamos ter a tranquilidade de

assumir nossas posições. Queria também, mais uma vez, nosso dileto Deputado do

Norte de Minas, deixar aqui um comentário, onde se usam os seguintes termos:

“Porque eles estão em Brasília, porque eles criaram ...” Ao que me consta, o PTB, do

Deputado que me antecedeu, aqui é governo do Estado, mas lá, em Brasília, é

governo federal. Critica aqui e mama lá. Tem cargos indicados lá. Quando vai

inaugurar alguma obra, alguma iniciativa do governo federal, está do lado do governo

federal. A pessoa tem que ter coerência. Se não está gostando do governo Lula, se

está em desacordo com a maioria da população brasileira, que vá na convenção do

partido dele e retire o apoio ao governo Lula, que peça demissão dos cargos que

ocupa no governo Lula. É governo aqui, é governo lá, é governo local, já foi até

governo do PT. Sinceramente, com todo respeito ao Deputado, que prezo muito, peço

que tenha um pouco de coerência. Uma coisa é defender o governo do Estado. É

legítimo, é da base aliada, acho que cada um faz a sua parte, mas achincalhar um
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governo de que seu partido participa, acho que o eleitor não vai conseguir entender.

Como disse aqui o Deputado Carlin Moura, já houve Ministro que foi prestigiado indo

para o Tribunal de Contas com apoio da base aliada. O Ministro da Coordenação

Política do governo que o Deputado achincalhou foi do partido dele. Precisamos ter

um nível de coerência nas nossas posições aqui. Mas o mais importante é o seguinte:

as famílias, as crianças, os trabalhadores em educação querem a superação desse

impasse que diz respeito a uma recomposição, à adoção do piso e ao diálogo. Não

podemos deixar o assunto descambar para as disputas pré-eleitorais, porque isso é

menosprezo e diminui a importância desta Casa Legislativa.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, eu também não poderia deixar de

me manifestar nesta noite; eu, que sou professora aposentada, trabalhei 25 anos em

escola pública estadual, fui Diretora de escola. Esse é um momento extremamente

importante e sério. Hoje vimos uma assembleia pacífica dos professores. No

momento em que eu estava lá, o pessoal saiu propondo uma marcha silenciosa. Uma

categoria extremamente importante em Minas Gerais e no Brasil é a dos educadores.

Sem educadores, sem escola de qualidade, não vamos construir ou continuar

construindo o País e o Estado que queremos. Nesta Casa sempre travamos um

amplo debate, desde a época da Uemg. Deputados da base do governo e da

Oposição sempre discutiram a questão das universidades públicas em Minas Gerais.

Sabemos que o governo federal tem investido na universidade federal, ampliado as

unidades de segundo grau técnico profissionalizante, o que não era feito há décadas.

Sabemos do investimento que vem sendo feito em Minas. Em governos passados,

havia uma disputa e Minas Gerais não recebia recursos. Isso não acontece mais. O

governo federal tem investido em Minas Gerais, em inúmeros programas sociais,

como o Bolsa-Família e outros. Então também não posso admitir, Sr. Presidente, que

se fale aqui que o governo federal está extorquindo. Essa é uma palavra

inconcebível. Isso significa roubar de Minas Gerais, o que não é verdade. O governo

federal, o governo Lula, tem respeitado os Estados, independentemente de partido

político. Ele tem respeitado o Estado de Minas Gerais. Tínhamos três Ministros

mineiros, dois deles desincompatibilizaram-se. Essa é uma disputa política legítima e

necessária na democracia. Não podemos depreciar e desmoralizar esse governo
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federal que está aí, que tem compromisso com o nosso Estado e com o povo. Daí

vem, realmente, a aprovação que ele tem, comprovada por meio das pesquisas.

Então, quero deixar registrado, como professora, a necessidade de repensarmos o

vocabulário que estamos usando nesta Casa, pois está se fazendo uma disputa

política. E depreciar o nosso governo é inconcebível. Quero deixar isso registrado nos

anais desta Casa. Muito obrigada.

O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, quero apenas fazer uma pequena

reflexão, municipalista que sou. Vimos aí todo o embate referente ao aumento

salarial, que é legítimo. Ontem participei da Comissão de Administração Pública,

onde tivemos a oportunidade de votar o Projeto n° 4 .389, mas quero trazer aqui uma

avaliação. Se caminharmos pelo Brasil afora, pelos Estados brasileiros, veremos que

todos eles estão com seu índice de despesa com pessoal, em relação à receita

corrente líquida, próximo ao que determina a Lei nº 101, de Responsabilidade Fiscal.

Se caminharmos pelos mais de 5.500 Municípios brasileiros, veremos o mesmo:

existe uma compressão da despesa com o pessoal, chegando na receita corrente

líquida, haja vista que essa receita, na maioria dos Municípios e de alguns Estados,

equivale, neste ano - projetada até dezembro -, à média realizada lá em 2008, com

uma despesa ascendente - despesa fixada e receita estimada. É a Lei Orçamentária.

Entretanto, há um detalhe extremamente importante. O Brasil tem que se apossar

dessa discussão. Se formos analisar o assunto considerando a União, veremos que

existe apenas um comprometimento da ordem de 33%, dados do Tribunal de Contas

da União, do ano passado, havendo, portanto, Sr. Presidente, uma folga de alguns

bilhões de reais, equivalente exatamente a 18 vezes o orçamento de Sergipe e a sete

vezes o de Minas Gerais. Essa discussão tem que ser feita pelo conjunto da

sociedade. Vamos passar este momento, mas, no ano que vem, vamos nos debruçar

novamente nesses princípios que precisam ser trazidos à tona. O que foi feito na

Constituição de 1988 foi adequado para aquele momento, mas mais de 20 anos se

passaram, e continua a mesma estruturação, com uma concentração excessiva de

recursos nas mãos da União. Temos que trabalhar e chegar a um consenso, mas não

podemos nos esquecer de que existe Prefeitura, atualmente, com salário atrasado;

existe Prefeitura que não consegue sequer dar o aumento equivalente à inflação, e o
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aumento real está, portanto, muito longe. Essa é a discussão a ser feita: a

distribuição, a reavaliação do pacto federativo brasileiro, pois a concentração de

recursos nas mãos da União sacrificará e matará aos poucos Estados e Municípios.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº

2.955/2008 seja apreciado em segundo 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. Vem à Mesa requerimento do

Deputado Padre João, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que os

Projetos de Lei nºs 3.857, 3.858 e 4.083/2009, 4.144 e 4.257/2010 sejam apreciados

em último lugar, nessa ordem, 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. Vem à Mesa requerimento do Deputado Tiago

Ulisses, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei

nº 4.194/2010 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de

discussão. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.389/2010, do Tribunal de Justiça, que

dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder

Judiciário do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça concluiu pela

constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opinou pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresentou. Emendado em Plenário,

voltou o projeto à Comissão de Administração Pública que opina pela rejeição da

Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 e pela aprovação da Subemenda nº 2, que

apresentou à Emenda nº 1. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente. Srs. Deputados, estamos votando aqui

um projeto sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Poder Judiciário. Mas eu queria apenas dizer ao Deputado João Leite, que
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questionou o governo Itamar Franco, do PMDB, quando realmente fizemos um

aumento por lei delegada. O Governador Itamar Franco talvez tenha sido o

Governador que menos legislou por lei delegada. Quem legislou mais por lei

delegada foi o Governador Aécio Neves.

Sr. Presidente, estou encaminhando a votação. Votaremos a favor. Estamos

apenas fazendo um parâmetro. O que estamos dizendo aqui não está fora da

discussão do projeto, que trata de revisão anual de vencimentos. Eu quero apenas

dizer que o Governador Itamar Franco realmente concedeu aumento por lei delegada

- e que eu sou contra e sempre fui contra. Posteriormente, para atender o governo

atual do PSDB, eu até ajudei a aprovar uma lei delegada muito mais ampla do que

qualquer lei que já houve, quando o governo pôde fazer o seu choque de gestão, a

sua reforma administrativa. Concedemos uma lei delegada ao governo, mas eu

achava que não deveria naquela época. Eu acho que dar aumento a servidor tem de

ser da forma que estamos fazendo aqui agora, Sr. Presidente. É trabalhar a lei e votá-

la. É o mesmo caso, quando falei da anistia. Não sou contra a anistia. Sou contra a

forma como a anistia foi publicada. Não estou falando em anistia de tributos, das

multas. Eu sou até grande defensor da anistia. Sr. Presidente, o governo do Estado,

através da Secretaria de Fazenda, já chegou a fornecer uma certidão negativa com o

meu nome para me amedrontar quando eu brigava pela anistia fiscal. Fizeram isso

como se eu fosse um grande devedor do Estado, coisa que nunca fui.

Sr. Presidente, estamos votando aqui - e votaremos a favor, porque acho que está

passando da hora de fazer as revisões -, mas quero dizer ao Deputado João Leite

que lei delegada já fizemos várias - sou contra por questão de princípio. Fizemos uma

para o Governador Itamar Franco dar aumento para o funcionalismo público, e outra

para o Governador Aécio Neves. Ajudei a conduzir a votação mesmo contra os meus

princípios, mas eu entendia que naquele momento a única forma de fazer uma

reforma administrativa era por lei delegada, porque sabemos das dificuldades que

envolvem a tramitação desse projeto.

Estamos aqui encaminhando favoravelmente à votação do Projeto nº 3.389/2010,

do Tribunal de Justiça.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
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Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Não vou gastar mais de um minuto. Estamos

encaminhando favoravelmente ao projeto, mas quero fazer um pequeno

esclarecimento: o que vamos votar e aprovar agora, depois de entendimentos

havidos até há poucos minutos com os sindicatos, é o projeto original, que veio do

Tribunal de Justiça, criando a data-base, sem qualquer emenda. O acordo firmado é

esse, e é assim que vamos votar e aprovar o projeto em alguns instantes. Era só, Sr.

Presidente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Weliton

Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Serei breve. É apenas para parabenizar de forma

muito especial a atuação dos Deputados do Bloco PT-PMDB-PCdoB, que ajudaram a

conduzir esse processo com a representação dos três sindicatos. Aproveito para dar

nosso testemunho do trabalho dos sindicatos, que representam os servidores,

parabenizando a colega Sandra, Presidente do Serjusmig; o Cláudio, Presidente do

Sindojus; e o Robert, representando o Sinjus. Registro nosso reconhecimento ao

trabalho dos três sindicatos, que foi fundamental; se a categoria teve muitos avanços,

foi graças à representatividade, à luta e ao empenho desses sindicatos.

Nas conversas de negociações com as lideranças da Oposição, do governo e dos

sindicatos e com os Deputados Vanderlei Miranda e Padre João, foi possível chegar

ao acordo de votar o projeto original. Mas fica aqui a nossa cobrança de que se

cumpra o compromisso feito. Esperamos que a lei específica chegue aqui no máximo

até o final desta semana, porque sabemos que daqui a mais ou menos 20 dias o

Presidente do Tribunal de Justiça vai mudar. Então, fica o nosso apelo para que o

projeto com a lei específica chegue aqui o mais rápido possível, para garantirmos o

percentual de revisão. Estamos encaminhando favoravelmente ao projeto na forma

original, mas, repito, esperamos que a lei específica chegue aqui o mais rápido

possível e que a promessa feita seja realmente cumprida. Esperamos que amanhã a

Corte defina pelo cumprimento da legislação, pelo cumprimento da Constituição e

pelo bom andamento jurídico, com o acatamento de uma lei aprovada por esta Casa,

garantindo a ADE retroativa a janeiro. Se foi aprovada, a lei tem de ser cumprida e
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respeitada. O Tribunal não pode de forma alguma fazer qualquer tipo de alteração por

resolução, que não pode passar por cima de uma lei aprovada. É o mesmo que, no

jogo de xadrez, um peão se sobrepor à rainha. Não há lógica, no andamento jurídico,

que uma resolução esteja acima de uma lei aprovada por esta Casa. Então,

esperamos que o Tribunal respeite a lei e garanta os direitos dos servidores e a ADE

retroativa a janeiro.

Também esperamos aprovar o mais rapidamente possível o 3o grau para os Oficiais

de Justiça e o auxílio-periculosidade, lutas históricas da categoria. Mas fica aqui o

nosso apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça para que, o mais rapidamente

possível, garanta o percentual em relação à revisão geral por meio de lei específica.

Vamos votar favoravelmente ao projeto no forma original. Aproveito para

cumprimentar novamente todos os servidores, que amanhã terão seu Dia D, com

uma justa paralisação, que é um direito deles. Da mesma forma que os servidores da

educação estão paralisados há mais de 30 dias, os servidores do judiciário farão sua

paralisação amanhã, quando vão cobrar compromissos assumidos há muito tempo.

Querem o cumprimento desses compromissos, da mesma forma que os servidores

da educação querem o cumprimento da lei federal que cria o seu piso nacional.

Amanhã, aliás, haverá uma reunião com todas as lideranças, a Secretária e o

Presidente da Assembleia, e esperamos que se faça uma proposta para que a greve

termine e o problema seja realmente resolvido. Então, quero parabenizar os

sindicatos e os servidores do Judiciário, ressaltando que vamos votar favoravelmente

ao Projeto de Lei no 4.389, que trata da data-base dos servidores, realmente uma

grande conquista, uma grande vitória de toda a categoria. Parabéns ao Serjusmig, ao

Sindojus, ao Sinjus e a todos os servidores, que realmente dão seu sangue para

atender bem à população e garantir que a justiça seja feita para milhares de pessoas.

A primeira pessoa que o cidadão procura junto ao Poder Judiciário são os

servidores. Sem eles, a Justiça não existe, logo o trabalho deles é fundamental. É

necessário que eles sejam bem remunerados e valorizados.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, serei breve. Inicialmente, direi o

óbvio. Como Vice-Líder do Bloco PT-PMDB-PCdoB, encaminho favoravelmente à
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aprovação do projeto na forma como os servidores sugeriram. Faço justiça ao lembrar

a boa vontade de nosso Presidente, o Deputado Alberto Pinto Coelho, que veio a este

Plenário para conversar com os três representantes da Justiça. Ele se comprometeu

a acompanhá-los, ainda amanhã, para uma conversa, um diálogo no Tribunal de

Justiça, a fim de encontrar uma solução para uma questão que extrapolou as

fronteiras desta Casa por causa de vícios de origem no projeto. Essa manifestação de

boa vontade do Presidente deve ser reconhecida. Cremos que essa intervenção,

naturalmente entendendo a autonomia do Poder, irá contribuir para a solução.

Obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda e subemendas. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, a Subemenda nº 2 à Emenda nº 1. As Deputadas e

os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

Em votação, a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a

Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de

Lei nº 4.389/2010 em sua forma original. À Comissão de Administração Pública.

Votação, em 2º 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 Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.398/2007, do Deputado Dinis Pinheiro,

que dispõe sobre Centros de Formação de Condutores - CFCs - adaptarem seus

veículos na forma que menciona e dá outras providências. A Comissão do Trabalho

opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em votação, o

projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 1.398/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.762/2007, do Deputado Gilberto
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Abramo, que dispõe sobre instalação de brinquedotecas em hospitais, clínicas,

unidades de saúde e outros estabelecimentos similares, para atendimento pediátrico

em regime de internação. Vem à Mesa requerimento do Deputado Lafayette de

Andrada, solicitando o adiamento da votação do projeto. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 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 Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.490/2008 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º 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 Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. 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 4.207/2010 com a Emenda

nº 1. À Comissão de Redação.

Votação, 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
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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 votação, o Substitutivo nº 1, salvo

emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.056/2009 na forma do

Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1. À Comissão de Cultura.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação, mas que há para

a discussão das demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.194/2010, do Deputado Tiago

Ulisses, que dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 18.490, de 3/11/2009, que concede

prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 14.065, de 22/11/2001, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Monte 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.

Declarações de Voto

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de agradecer e parabenizar os servidores

públicos do Estado de Minas Gerais, os quais dão uma verdadeira lição de cidadania.

Tive a honra e a oportunidade de participar de todos os atos, em Belo Horizonte, e, a

cada dia que passa, o movimento cresce mais. Realmente os servidores estão com

muita esperança, energia, garra, vontade e ousadia, apesar de todos os problemas,

perseguições e ameaças que estão sofrendo nas suas regionais. Aliás, em um

primeiro momento, os servidores foram surpreendidos com a substituição de alguns

outros servidores contratados. Houve uma decisão da justiça proibindo essa prática

por parte do governo do Estado. Realmente, o movimento é muito bonito, está

contagiante e impressionante o número de servidores. A cada dia que passa, as

assembleias estão maiores, e os servidores de todos os cantos do Estado estão

lutando por justiça e melhores condições de trabalho. Os servidores e professoras, há
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praticamente 10 anos, estão sem reajuste nos salários. Como já é de praxe, depois

desse processo, foram votados vários outros projetos. Então, não tem como não

mencioná-los na declaração. Esse foi um acordo feito. Como faria a declaração de

todos os projetos que estavam na pauta? Não haveria essa possibilidade. Então, o

acordo possibilitou a votação dos projetos. Assim, gostaria realmente de parabenizar

os servidores. Sei que ninguém quer a greve. Os professores não a querem, os pais

não a querem e os estudantes muito menos. Ela não interessa ao governo.

Esperamos que seja encontrada uma solução. Amanhã, será realizada uma reunião

no gabinete do Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa, com a

Secretária Renata Vilhena. Esperamos que surja uma proposta, a fim de que o

problema seja resolvido o mais rápido possível. A reivindicação dos servidores é

simples, basta cumprir a lei federal que estabelece o piso remuneratório para os

servidores do magistério, da educação. O piso inicial é de R$1.312,00. O governo

criou um piso remuneratório. Dele, são descontadas as gratificações e a VTI. Em

alguns casos, os professores receberão até menos que esse piso inicial. Ficamos

muito felizes ao ver essa lição de cidadania, ou seja, a organização dos movimentos.

Isso é fundamental. É um movimento consciente e muito bem organizado. Houve atos

com a participação de mais de 15 mil servidores de todos os cantos do Estado. Isso

nos dá ânimo, esperança, porque estamos vendo uma transformação. Sabemos que

o nosso país somente irá crescer, desenvolver-se, transformar-se em uma potência

de Primeiro Mundo, se investirmos maciçamente em educação, ciência, tecnologia,

geração de emprego, geração de renda. Para que isso ocorra, é fundamental a

valorização dos servidores, que, no entanto, não serão valorizados se continuarem

recebendo salários de fome. Com esses salários, os servidores mal conseguem

sobreviver, mal conseguem pagar a conta de energia, que, aliás, é muito cara em

nosso Estado - só o ICMS é 42%. O mesmo ocorre com a água da Copasa, que é

uma das mais caras do Brasil. O IPVA do nosso Estado é mais caro que em outros

Estados, é mais caro que em Goiás. Aqui também existe a taxa de licenciamento. Os

veículos que têm mais de 10 anos têm de pagar IPVA. Isso não ocorre em outros

Estados, como Goiás, onde também não existe taxa de licenciamento. O ICMS do

álcool daqui é mais caro que o de São Paulo: aqui, é 25%; em São Paulo, 12%; e em
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Goiás, 13%. O orçamento do nosso Estado, de 2003 para cá, praticamente triplicou,

passou de 17 bilhões para mais de 40 bilhões. Existem recursos, existem condições,

mas faltam prioridades. Os servidores querem muito pouco, querem que a lei seja

cumprida, respeitada, porque é uma lei federal. Apelamos para que esse problema

seja resolvido o mais rápido possível. Dessa forma, os alunos poderão voltar às salas

de aula sem ficarem prejudicados. Como os servidores estão ganhando tão

pouquinho, mas tão pouquinho mesmo, solicitamos ao governo que não corte os dias

parados, porque os servidores nunca se negaram a repô-los. Como isso será feito,

não é justo que o governo corte os minguados salários dos servidores, que, embora

paguem o Ipsemg, não têm atendimento. No interior não existem médicos

credenciados. É um caos. Os cidadãos precisam, então, vir a Belo Horizonte. As

passagens são caras e, além disso, não têm lugar para ficar. Marcam consulta, não

conseguem ser atendidos, precisam voltar novamente. É um sofrimento muito grande

da categoria da educação. Quando os servidores têm tempo para aposentar,

infelizmente, não conseguem, porque o governo não lhes garante a aposentadoria,

mesmo que tenham o tempo de serviço exigido por lei. Fica aqui a nossa

solidariedade, o nosso total apoio. Foi uma grande vitória a reunião que será

realizada amanhã com o Deputado Alberto Pinto Coelho e a Secretária Renata

Vilhena. Esperamos que seja uma reunião frutífera e que se consiga um acordo, a fim

de que os professores voltem à sala de aula. Isso é o que interessa a todos.

Agradeço, de coração, e parabenizo o Sind-Ute, sua Presidente, a Bia, a Lude, enfim,

a toda a Diretoria desse sindicato. Estão de parabéns na defesa dos servidores da

educação.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Sr. Presidente. Pedi a palavra para

declarar o meu voto favorável à doação do imóvel ao Município de Itanhandu. Devo

dizer a V. Exa. e a todos os parlamentares que votaram favoravelmente a esse

projeto que, hoje, estamos consagrando, acima de tudo, um ideal, um pensamento de

toda a comunidade, que estava em busca de uma área localizada no Município, no

Bairro Bom Jardim, denominada, há muito tempo, Fazenda-Escola. Hoje, por meio da

votação do projeto em 2º turno, ela passa, efetivamente, a pertencer ao Município de

Itanhandu. Trata-se de uma área de 20 alqueires. Há muito tempo, desde 2008,
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estamos buscando isso neste Parlamento. Trabalhamos muito junto à Seplag e ao

governo do Estado para doar esse imóvel ao Município. Aliás, esse imóvel já tinha

sido doado desde 1934 pelas famílias de Itanhandu ao Estado de Minas Gerais. Foi

instalada lá a Febem, que foi desativada, e o Prefeito Evaldo Barros está sempre

pensando em transformar o imóvel numa área destinada à escola, consequentemente

dando oportunidade a todo o Município. É uma área que certamente será produtiva.

Tenho absoluta certeza de que Itanhandu está em festa. Queremos agradecer mais

uma vez ao governo e ao nosso Presidente Alberto Pinto Coelho, por ter colocado

esse projeto em pauta, assim como a aprovação de todos os parlamentares. Com a

sanção brevemente do nosso Governador, teremos efetivamente essa área no

domínio do Município, uma grande conquista para Itanhandu e região. Há também

dois outros projetos de doação de imóveis destinados à área educacional, um para

Itajubá e outro para Natércia. Entendemos que, por falta absoluta de quórum, não foi

possível votá-los nesta noite. Esperamos, na reunião extraordinária de amanhã, na

parte da manhã, também proceder à votação, beneficiando a educação e o

desenvolvimento de Itajubá e Natércia, a exemplo de como fizemos nesta noite, em

definitivo, a Itanhandu, do Sul de Minas. Parabenizo o Prefeito Evaldo Barros e toda a

sua equipe pela participação efetiva, acompanhando conosco, nesta Casa, a

aprovação do projeto nesta noite. Agradecemos também a todos os Srs. Deputados

que, desde o primeiro momento da tramitação, puderam acompanhar a votação hoje

em 2º turno. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, declaro que votamos favoravelmente

a todos esses projetos na noite de hoje, mas, de modo especial, ao Projeto de Lei nº

4.389, que tratou de regulamentar a revisão anual dos salários dos servidores do

Judiciário. Trata-se de um procedimento absolutamente necessário. O próprio

Judiciário não poderia ficar fora desse princípio de justiça - uma revisão adequada e,

obviamente, a abertura do caminho para que, de imediato, haja condição mais justa

de remuneração para todos os servidores do Judiciário. Nessa mesma linha,

Presidente, trabalhamos, nos últimos dias, de maneira firme, ao lado de todos os

colegas da base do governo, buscando contribuir para o entendimento em relação ao

movimento dos servidores da educação. É bom lembrarmos agora o que eu já disse
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mais cedo, que nem é preciso repetir nesta Casa, porque mesmo os Deputados da

Oposição são testemunhas de que votamos favoravelmente a todos os projetos em

favor dos servidores da educação e de todos os servidores públicos, sem exceção,

embora, às vezes, lá fora, tenha sido levada uma mensagem diferente - não houve

um projeto sequer, ao longo dos dois últimos mandatos, pelo menos, em que estive

nesta Casa, ao lado do Deputado João Leite e de tantos outros colegas. Mais do que

isso, sempre que havia, como agora, uma dificuldade de diálogo, estivemos ao lado

dos servidores buscando esse diálogo. Mas é claro que compreendemos que, quando

os ânimos estão exaltados e quando há um movimento de greve, um instrumento

legítimo da categoria para buscar o reconhecimento de seus direitos e valores, vêm

acusações e ataques. Mas é preciso tomar cuidado para não se cometer graves

injustiças. Não conheço nenhum Deputado desta Casa, pelo menos ao longo desse

tempo, que tenha votado contra um projeto de aumento ou de qualquer benefício para

os servidores. Alguém pode falar que há até lista com retrato. É muito fácil fazer uma

lista, colocar o retrato de uma pessoa e passar informações que não correspondem à

verdade. Por quê? Porque, de repente, vem alguém aqui e apresenta uma proposta

inconstitucional, que não tem a menor possibilidade de prosperar. E obviamente não

prospera porque sou contra ou porque o Deputado João Leite, “A”, “B” ou “C” são

contra, mas porque ela já nasce morta, já que é inconstitucional. Se fosse possível

um Deputado tomar a iniciativa de fazer um projeto para aumentar, dobrar o salário

dos professores, brigaríamos entre nós, 77 Deputados, porque todos correriam para

assiná-lo. Isso é óbvio, acho que até as criancinhas do grupo sabem disso. Existe

uma norma constitucional, uma lei maior no Brasil que deixa claro que o legislador, o

Deputado, não tem poder de alterar nem de propor o projeto próprio do Executivo,

aumentando, a seu critério, o gasto com salários. Isso está previsto na Constituição, é

muito claro. Trago essa informação para dizer que não é só votar a favor dos

servidores, como votamos em todos os projetos. É também trabalhar para abrir

canais de diálogo. Na semana passada, recebi, em meu gabinete de Divinópolis, a

Profa. Marilda e outros representantes do Sind-UTE, que nos pediam que os

ajudassem a abrir um canal de diálogo. Ainda na semana passada, conversei com o

Governador Antonio Anastasia, com a Secretária Renata Vilhena e hoje com o
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Presidente da Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, momento em que também

estava presente o Deputado Mauri Torres, nosso Líder do Governo. Todos nós, da

base do governo, nos empenhamos. Amanhã teremos um encontro entre a Secretária

Renata Vilhena e os dirigentes do movimento dos professores e dos servidores da

educação. Continuaremos trabalhando para que haja entendimento. A greve é um

instrumento de defesa, de luta, mas acaba trazendo transtornos para os alunos, para

os professores e para todos. É preciso construir uma solução com diálogo. Esse é

nosso papel. Quero também deixar claro que não podem sair por aí levando

inverdades, acusações injustas pelo calor dos debates contra quase 100% da Casa.

Isso não tem fundamento, não contribui para encontrarmos uma solução. Concluo, Sr.

Presidente, dizendo que votamos favoravelmente. Esperamos que amanhã

avancemos no entendimento com os professores e, mais do que isso, que

continuemos trabalhando para chegar o dia em que o salário seja justo para todos os

educadores, porque, com certeza, sem educação não há perspectiva de um país

melhor. Esse deve ser o esforço de todos, não apenas de um partido, apenas de um

Deputado.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, também nesta linha quero dizer que

votamos o projeto de aumento para os servidores da educação encaminhado à

Assembleia Legislativa pelo Governador Aécio Neves e pelo Governador Antonio

Anastasia. É interessante, porque sabíamos - e de alguma forma o Poder Executivo

sinalizava - das possibilidades que esse projeto tinha, diferentemente - eu dizia isso

no início - do governo a que fiz oposição nesta Casa. Esse governo não enviou à

Assembleia; pediu que uma delegação desse aumento. Naquele momento, nós, da

Oposição, colocamos nossa posição, mas, em momento algum, saímos com lista,

com foto dos Deputados do PT e do PMDB que votaram contra as emendas que

apresentamos ou que votaram favoravelmente à lei delegada para aquele aumento,

sem conhecer os valores oferecidos pelo governo aos servidores. Tanto que os

soldados ficaram com piso de R$900,00 e os professores com piso de R$200,00.

Lamento que, em algum momento, essa greve seja utilizada para questão eleitoral ou

eleitoreira. Alguns utilizam este momento para desconstruir figuras importantes.

Espero que - e isso é busca de entendimento do Deputado Alberto Pinto Coelho,
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Presidente, da Mesa da Assembleia e do Deputado Doutor Viana - tenhamos aqui o

entendimento da Secretária Renata Vilhena com os líderes da greve. A greve é

legítima, as solicitações são legítimas, e temos a expectativa de chegar a um

entendimento na manhã desta quarta-feira. Sr. Presidente, aproveito para agradecer

a votação de nosso projeto, que trata da preservação e da promoção do patrimônio

ferroviário do Estado de Minas Gerais. A ferrovia é importante para o nosso Estado.

Somos sensibilizados permanentemente por estruturas tão importantes da história de

Minas Gerais, como as estações, os pontilhões e as rotundas. Outro dia, tive a

oportunidade de passar pela rotunda de Ribeirão Vermelho, que deverá ser

restaurada, e é uma das maravilhas do patrimônio ferroviário do Estado. É com

satisfação que vejo, neste momento, o início das obras de restauração da Estação de

Velho da Taipa, pertencente ao Município de Conceição do Pará, divisa com Pitangui,

onde meu avô serviu no telégrafo e meus tios foram chefes de estação. As obras são

realizadas com recursos do governo do Estado liberados pelo Governador Anastasia.

É bom ver a restauração daquela estação histórica. Ali, havia oficinas para

restauração de locomotivas e a grande parada de trens que iam em várias direções,

como de Belo Horizonte para Bom Despacho. Convivemos com tudo isso, mas

lamentamos a perda desse patrimônio, que está sendo destruído. Praticamente não

vemos esforço para a preservação desse patrimônio tão rico para Minas e para a

nossa história. Viajando, vou observando os caminhos que eram feitos pelos trilhos,

pelos trens, hoje abandonados. Estruturas importantes como o túnel de Alto Jequitibá,

passando por Manhumirim, belísssimo, como outras estruturas tão importantes que

lembram a história de Minas Gerais. Brincava com o Deputado Padre João que a

Oposição estava em obstrução legítima, coisa que fiz como Deputado opositor nesta

Casa. Disse ao Deputado Padre João para deixar o trem sair, esse trem da nossa

história, da preservação da nossa memória, do patrimônio ferroviário, dessa cultura

tão importante do transporte ferroviário, tão importante para a história do nosso

Estado. O projeto passou em 1º turno. Esperamos que seja aprovado em 2º turno e

que possamos contribuir para esse esforço de tantas ONGs e parlamentares que

trabalham pela preservação do patrimônio do transporte ferroviário. Muito obrigado,

Sr. Presidente.
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O Deputado Padre João - Sr. Presidente, primeiramente cumprimentamos o

Deputado João Leite, autor do projeto. A preservação do patrimônio de todas essas

expressões de trabalho, às vezes até de arte, é de fundamental importância. Nosso

grande desafio, Deputado João Leite, é resgatar o transporte ferroviário, com uma

logística mais barata, que vai garantir o desenvolvimento regional e tirar esse

transporte pesado das nossas rodovias, diminuindo os acidentes. Não tenho dúvida

disso. Votamos também um projeto importante do Deputado Mauri Torres, de doação

de imóvel para a Universidade Federal de Ouro Preto para a construção de mais um

câmpus da universidade federal em Monlevade. A expansão das universidades

possibilita o acesso de nossa juventude ao curso superior. Entre outros projetos que

votamos, está o do Tribunal de Justiça, Sr. Presidente, que não é o que gostaríamos

que fosse, mas é o que foi possível em relação à competência da Casa. Aqui, de

certa forma, preservamos o Presidente do Tribunal de Justiça de não votar essas

emendas. Agora esperamos que haja, por iniciativa dele, o envio de um projeto de lei

específico, garantindo essa recomposição salarial e justiça para os próprios

servidores do Tribunal de Justiça. Houve uma facilitação desta Casa na criação de 54

cargos para os Desembargadores, e tínhamos ali uma sinalização clara, um

compromisso por escrito do Desembargador Sérgio Resende, Presidente do Tribunal

de Justiça, de acolher essa recomposição de 10,14%. É esse compromisso que

temos também com a gestão do Presidente da Casa, o que esperamos que ocorra

amanhã. Apostamos que será um dia frutuoso. Pela manhã, teremos a reunião com a

Secretária de Planejamento e Gestão, Renata Vilhena, com uma interlocução nossa.

Fizemos uma reunião com o Governador, mas não conseguimos avançar. Os

movimentos cresceram nas ruas, uma greve legítima. Na verdade, se olharmos o

contracheque de uma serviçal, encontraremos o piso de R$280,00. Falam muito de

R$319,00. Dez por cento de R$319,00 é muito pouco. Dez por cento de R$280,00 é

apenas R$28,00, o que dá um total de R$308,00, ainda muito abaixo do salário. Essa

é a questão que está em jogo. Base de Governo e Oposição, temos que ter essa

sensibilidade. Isso extrapola o discurso da tribuna. Nossas ações têm que extrapolar.

Temos que externar ações mais concretas para garantir justiça aos trabalhadores da

educação. Nossa esperança é avançar amanhã no entendimento. Foi muito
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importante a Secretária se dispor a vir a esta Casa, onde estaremos também

discutindo em audiência pública a greve da Unimontes e do Hospital Universitário. É

papel desta Casa mediar uma situação delicada, esse impasse no diálogo do

Executivo com os trabalhadores da educação. Então, parabenizo aqui o Deputado

Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa, por contribuir para a abertura do

diálogo. E ainda amanhã teremos esse avanço com o Tribunal de Justiça. Sinto-me

um pouco enganado, porque houve a acolhida das emendas, houve a tramitação,

houve um ofício do Desembargador, e, de repente, veio esse impasse de somente

fixar a data-base, e não poder acolher a recomposição salarial. Espero que, como

hoje, o dia de amanhã também seja frutuoso. Muito obrigado, Presidente.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 12, 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 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/5/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique e Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Registro de presença - 2ª

Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Questões de ordem - Palavras do Sr. Presidente -

Discussão e Votação de Proposições: Requerimentos dos Deputados Tiago Ulisses,

Pinduca Ferreira, Carlin Moura (2) e Dalmo Ribeiro Silva; aprovação - Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 4.194/2010; aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em

1º turno, do Projeto de Lei nº 3.100/2009; aprovação - Votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 3.449/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em

1º turno, do Projeto de Lei nº 3.559/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -

Questão de ordem - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -

Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus

Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

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

Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério -

Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -

Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juninho Araújo -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana

- Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -

Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h12min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

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

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, de alunos do

curso técnico de Turismo do Cefet-MG que integram o projeto Educação para a

Cidadania. Tenham todos uma boa estada na nossa Assembleia, que é a Casa do

povo.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase
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O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

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

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

Questões de Ordem

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, estou um pouco preocupado

com alguns acontecimentos ligados à Direção de Distribuição e Comercialização da

Cemig. Desejo convocar, para vir à Assembleia Legislativa, o Diretor de Distribuição e

Comercialização. Diante disso, indago a V. Exa. se o melhor caminho seria fazer um

requerimento diretamente à Mesa, para o Plenário convocar o referido Diretor, ou se

seria melhor fazer essa convocação por meio da Comissão de Fiscalização

Financeira. Solicito a V. Exa. que encaminhe a resposta ao meu gabinete. Muito

obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, gostaria de registrar a presença, na

porta da Assembleia Legislativa, dos servidores da Unimontes que estão em greve

em defesa da educação. Há uma pauta de reivindicações construída ao longo do

tempo e várias promessas não foram cumpridas, culminando com uma greve que

conta com o apoio de toda a comunidade escolar. Os servidores solicitam concurso

público para especialistas, mestres e doutores; o fim da discriminação contra os

professores efetivados pela lei complementar sem o direito ao desenvolvimento na

carreira de docente; o reconhecimento vedado aos professores efetivados; a

incorporação de gratificação ao salário-base, visto que, ao se licenciar ou se

aposentar, o professor da Unimontes perde a metade dos seus rendimentos; a

criação de políticas assistenciais aos estudantes, como moradia estudantil - a

Universidade Federal de Uberlândia iniciou a construção de moradias estudantis, luta

nossa histórica e grande conquista do governo Lula -; e aumento da quantidade de

bolsas de iniciação científica - somente 2% dos estudantes recebem bolsa. Os

funcionários técnico-administrativos reivindicam reajuste salarial, uma vez que vivem

em situação vergonhosa, recebendo menos de um salário mínimo, um verdadeiro

absurdo em Minas Gerais. A nossa total solidariedade aos professores, aos

servidores, aos estudantes da Unimontes. Receber menos de um salário mínimo não

é aceitável. Aliás, essa é a situação dos servidores da educação em Minas, que estão
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em greve há mais de 30 dias. Fica aqui também o nosso apoio a todos os

professores. Ontem, milhares de professores de todos os cantos do Estado, com

muita energia, garra, firmeza e determinação, fizeram uma mobilização maravilhosa.

O governo duvidou de que isso seria possível, mas os servidores levantaram a

cabeça, pois chegaram ao fim do poço. Não há lógica receberem menos de um

salário mínimo. Isso é uma vergonha para o nosso Estado, uma das maiores

economias do País. O nosso orçamento ultrapassou R$40.000.000.000,00,

crescendo praticamente três vezes. O Deputado Carlin Moura disse ontem muito bem

que os gastos com educação caíram praticamente pela metade. Como os gastos

caíram pela metade, e o orçamento do Estado praticamente aumentou três vezes?

Não há lógica alguma nisso. Há dinheiro para construir Centro Administrativo e para

adquirir caveirão. Aliás, o Sapori, ex-Subsecretário de Defesa Social, criticou a

postura do Estado, afirmando que é o maior absurdo do mundo o governo comprar

caveirão. Agora, às 9h30min - estou saindo deste Plenário e indo para lá -, haverá

uma reunião entre o Presidente da Assembleia Legislativa, a Secretária Renata

Vilhena, os representantes do Sind-UTE e do Bloco de Oposição desta Casa, para

buscar uma proposta que resolva a situação dos servidores. A greve não atende

ninguém: não atende os interesses dos estudantes nem dos professores nem do

governo. O que precisa ser resolvido? O governo tem de cumprir a lei. Se a lei federal

estabelece piso nacional para o magistério, isso tem de ser cumprido, não se discute.

E o piso é de R$1.312,00. Os servidores querem que a lei seja cumprida, respeitada.

Fica aqui a nossa solidariedade, o nosso apoio incondicional. Parabenizo o Sind-UTE,

a Bia, todas as subsedes do Estado, que dão exemplo de cidadania, com forte

movimentação nos atos em Belo Horizonte. Muito nos orgulha essa organização dos

professores. Se queremos o crescimento do nosso país, temos de investir em

educação. Quero aproveitar a ocasião para parabenizar os servidores do Judiciário

que bravamente lutam pelos seus direitos. Quero manifestar o meu total apoio a eles,

que farão uma grande assembleia hoje, solicitando que o Tribunal de Justiça cumpra

a lei aprovada nesta Casa referente ao adicional de desempenho retroativo a 1º de

janeiro. O Tribunal não pode mudar isso por meio de resolução, pois a resolução não

está acima da legislação. Ontem foi aprovado o projeto da data-base. Espero que o
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Tribunal de Justiça encaminhe lei específica o mais rápido possível, para que seja

cumprido o compromisso com os servidores do Judiciário. Finalizando, parabenizo o

Serjusmig, o Sindjus pela luta em defesa da categoria. Nossa total solidariedade

também aos servidores da Unimontes e aos professores que estão em greve há mais

de 30 dias.

O Deputado Carlos Mosconi - Muito obrigado, Sr. Presidente. Anteontem, na minha

terra, Andradas, foi sequestrado o jovem empresário Ademir Trevisan Júnior, pessoa

muito estimada, querida e conceituada na cidade, bem como toda a sua família. A

cidade ficou totalmente consternada por um crime dessa dimensão. O jovem

empresário foi retirado da sua loja - ele tem uma revenda de caminhões - e levado

embora com três funcionários. Esses foram sendo deixados em locais diferentes,

ficando finalmente retido só o jovem empresário Ademir, em local evidentemente não

sabido nem conhecido. A polícia mineira, Sr. Presidente e meus caros Deputados,

mais uma vez mostrou a sua grande eficiência e o seu preparo para resolver crimes

dessa natureza. O Deoesp de Belo Horizonte foi acionado e, imediatamente,

transferiu-se para o Sul de Minas. Então, quero parabenizar a ação rápida, firme e

enérgica do Deoesp, chefiado pelo Delegado Islande Batista, e também cumprimentar

o Dr. Antônio Carlos Faria, Delegado Regional de Poços de Caldas, o qual também

se mostrou eficiente e rápido para resolver um problema dessa natureza. O sequestro

durou apenas um dia, tendo sido o jovem empresário Ademir Trevisan Júnior

rapidamente salvo, sem traumatismos graves. Ele teve alguns ferimentos, mas

felizmente o sequestro foi resolvido em apenas um dia. A polícia de Minas Gerais

entrou no Estado de São Paulo, e o cativeiro foi descoberto em uma chácara, nas

imediações das cidades de Mogi Guaçu e Mogi Mirim. A polícia invadiu essa chácara

com absoluta segurança, sem colocar em risco a vida do sequestrado que lá estava,

conseguiu prender todos os sequestradores e retirar são e salvo o jovem empresário.

Então, Sr. Presidente, quero deixar aqui os meus cumprimentos e parabéns ao

Deoesp, que foi absolutamente eficiente nessa ação com o Delegado Regional e as

Polícias Militar e Civil da nossa região de Poços de Caldas. Era isso o que gostaria de

dizer, Sr. Presidente, manifestando os meus cumprimentos à eficiência da polícia

mineira. Muito obrigado.
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O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, quero fazer o registro de quatro

importantes audiências e reuniões que a Casa realizará no dia de hoje, ressaltando o

papel do Legislativo. A primeira delas é a reunião com o Sind-UTE, na Sala da

Presidência, a fim de reabrir a negociação e o diálogo com o governo do Estado, para

que possamos atender às justas reivindicações dos professores e professoras da

rede estadual de ensino. Essa audiência foi intermediada pelo Bloco PT-PMDB-

PCdoB e contou com a compreensão e a sensibilidade do Presidente da Casa,

Deputado Alberto Pinto Coelho. Outra importante reunião, Sr. Presidente, acontecerá

na Comissão de Educação, que receberá a Unimontes, que também está em greve.

Muitas vezes, a imprensa e a grande mídia não a mencionam, mas os seus

professores estão em greve. Então, este é um momento importante para ouvirmos as

reivindicações dos professores e estudantes. É a Casa, mais uma vez, intermediando

esse diálogo e essa negociação. O terceiro ponto importante é que, ontem, o

Presidente da Casa, reunido com os servidores do Tribunal de Justiça, também se

comprometeu a demover e convencer o Presidente do Tribunal a enviar a esta Casa

um importante projeto para fazer a recomposição salarial dos funcionários, os

10,14%. Precisamos de urgência no envio desse projeto a esta Casa, o qual é

fundamental. O Legislativo e o Deputado Alberto Pinto Coelho assumiram a postura

firme de sensibilizar o Presidente do Tribunal de Justiça para que envie esse projeto

para cá. E a quarta audiência ocorrerá na Comissão de Defesa do Consumidor, em

que esta Casa também discutirá a situação que ainda não está devidamente

esclarecida: o contrato formulado pelo governo do Estado com o Banco do Brasil, que

criou para esse banco um monopólio no pagamento de consignação e no pagamento

mensal dos servidores públicos. Isso está desrespeitando a ordem econômica e

financeira brasileira e a economia de mercado. Na Comissão de Defesa do

Consumidor, teremos a oportunidade de entender melhor o que está por trás desse

nebuloso contrato firmado pelo governo do Estado com o Banco do Brasil. Será essa

uma oportunidade ímpar para esclarecermos essa situação do contrato. Por fim, Sr.

Presidente, não poderia deixar de registrar a presença de alunos do curso de Turismo

do Centro Federal de Educação Tecnológica - Cefet. Esse registro se torna

importante, porque o governo do Presidente Lula retomou o curso profissionalizante
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no Brasil. No passado, há pouco mais de oito anos, um Presidente sociólogo quis

acabar com o ensino profissionalizante, acabar com o ensino técnico por aquele

famigerado Decreto nº 200. Mas o Presidente Lula retomou o ensino

profissionalizante. Hoje o País possui quase 400 unidades do Cefet e dos Institutos

Federais - IFs - e Ifets, retomando a pujança do ensino técnico profissionalizante. E já

estão em construção mais 600 unidades. Nos próximos anos, teremos mil novas

escolas técnicas federais preparando os estudantes brasileiros, os jovens brasileiros

para o mercado de trabalho, para ajudar a construir uma economia forte, um Brasil

forte, que crescerá com a média anual de 7% ao ano. Nos próximos 10 anos, o Brasil

estará incluído entre as cinco maiores potências econômicas do mundo. Mas isso só

será possível com cursos profissionalizantes que preparam a nossa juventude para o

mercado de trabalho. Ressalto, de forma especial, o curso técnico de Turismo, pois o

Brasil será o centro do esporte mundial nos próximos 10 anos, com a realização da

Copa do Mundo em 2014 e das Olimpíadas e Para-Olimpíadas em 2016.

Receberemos muitos turistas neste país, o turismo será uma grande indústria

fomentadora do desenvolvimento econômico. E, para tanto, vamos precisar, mais do

que nunca, de turismólogos, de técnicos em turismo para receber as delegações

estrangeiras e apresentar o nosso país ao mundo e para fazer com que o Brasil

cresça. Deixo aqui esse registro. Parabenizo os alunos, a direção do Cefet e,

especialmente, o nosso caríssimo, queridíssimo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, em nome do meu partido, o PDT,

queremos manifestar apoio aos servidores do Tribunal de Justiça, que estão nessa

luta há vários dias, marcando presença em várias reuniões e defendendo, com muita

propriedade, os seus direitos - data-base, reajuste e estabilidade. Espero que, após

as ações do nosso Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho, o Presidente do

Tribunal de Justiça envie a esta Casa um projeto, pois a sua autoria não pode ser

deste Legislativo e, sim, do Judiciário. Tão logo chegue, daremos celeridade e apoio

a esse projeto. Aliás, sou autor de um projeto que está na Casa há seis anos. Refiro-

me ao projeto de minha autoria que determina que o Estado retire qualquer tipo de

taxação e impostos, ICMS, dos carros dos Oficiais de Justiça. Muitas vezes, esses

funcionários têm de fazer diligência com o próprio carro, sem nenhum incentivo,
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pagando até o combustível. Nesse rol de negociações, vamos tentar emplacar o

nosso projeto, que beneficiará centenas de Oficiais de Justiça no nosso Estado.

Relativamente à Unimontes, entendo que o movimento já preocupa toda a

comunidade universitária do Norte de Minas Gerais. A Unimontes é uma universidade

extremamente importante para o desenvolvimento do Norte de Minas. As

reivindicações se baseiam em três itens, e um deles é dos estudantes e se refere à

futura construção do restaurante universitário, que trará enormes benefícios a

milhares de pessoas que ficam no câmpus da Unimontes de Montes Claros. Mas eles

reivindicam alojamento universitário, o que é muito justo. Muitas pessoas que

estudam na Unimontes são carentes e não podem pagar aluguel de um apartamento.

Toda grande universidade tem serviço de alojamento para alunos, o que esperamos

ver concretizado na Unimontes, assim como outras reivindicações. Por seu lado, os

serventuários, com muita propriedade, reivindicam alguns direitos que não lhes são

facultados. Com relação aos professores, as reivindicações são as mais justas. V.

Exa. é egresso da nossa Unimontes e sabe da importância daquela universidade para

Minas Gerais. O Norte de Minas e o Noroeste têm dois marcos muito nítidos na sua

história: antes da Unimontes e depois da Unimontes. A Unimontes é um fator de

desenvolvimento e progresso para a região e precisa de aporte muito maior de

recursos. Aliás, temos uma proposta de emenda à Constituição votada há quatro

anos e promulgada que estabelece o custeio do estudo universitário público em

Minas Gerais. Infelizmente foi impetrada uma ação direta de inconstitucionalidade,

que está no Supremo Tribunal Federal. Espero que essa Adin não prospere e, a partir

daí, a exemplo do que aconteceu em Santa Catarina, a Unimontes e a Uemg

recebam 1% das receitas correntes do Estado para financiamento do ensino superior.

Sabemos perfeitamente que o Governador Antonio Augusto Anastasia tem todo o

interesse em receber tudo isso. A Assembleia vai intermediar esse contato. O que

não pode é ficar como está. Muitas vezes pessoas que não têm nada com a

Unimontes, que não conhecem nada dessa instituição, na politicagem vêm fazer

demagogia neste microfone. Temos todo o interesse e o dever de apoiar a

Unimontes, principalmente no ponto em que os mestres que estão na Unimontes não

recebem como tal, sendo que o mestre ou doutor que entra na Unimontes agora
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passa a receber, imediatamente, o salário de mestre ou doutor. Essas anormalidades

precisam ser corrigidas. Espero que possamos encontrar o ambiente mais fértil

possível para discutir essas reivindicações com responsabilidade e para fazê-las

prosperar, colocando fim a uma greve justa, mas que tem atrapalhado muito o estudo

universitário do Norte de Minas e do nosso Estado. Deixo o nosso apelo à Secretária

Renata, para que abra a mesa de negociação. Esperamos que, nesta reunião de

hoje, possamos intermediar esse contato e colocar um ponto final nesse episódio o

mais rapidamente possível. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, estivemos presentes na votação de

ontem à noite. Já fizemos isso ontem, mas quero, mais uma vez, reiterar o nosso

apoio aos servidores do Judiciário, cumprimentar a liderança da Serjusmig e falar da

nossa convicção de que passou da hora: precisamos realmente de uma revisão

salarial e da aprovação do 4.389. (- Palmas.) Alerta-me ali o Deputado Ademir Lucas:

é claro que falo em nome do PSDB e da base do Governador Aécio Neves. Temos

essa convicção e estamos trabalhando para isso. E mais, estaremos também

trabalhando no diálogo com o Presidente do Tribunal de Justiça, o Desembargador

Sérgio Resende, figura que respeitamos muito, para que possa, o mais breve

possível, encaminhar também o projeto de lei de reajuste salarial, para que possamos

votá-lo. Aproveito, Presidente, a presença dos servidores do Judiciário e dos demais

colegas tanto da base quanto da Oposição para esclarecer, mais uma vez, o que eu

não diria ser um mal-entendido, porque já está virando perseguição - e a essa

questão o cidadão deve estar atento. Estamos em ano eleitoral e começa-se a fazer

um jogo que não é democrático nem justo. É o fato de virem dizer que grande número

dos Deputados desta Casa, quase que a grande maioria, especificamente todos

aqueles da base de governo teriam votado contra o aumento ou o projeto de lei de

aumento para os servidores da educação. Temos um exemplo claro: os servidores do

Judiciário estão acompanhando e são testemunhas. Se pudéssemos votar agora um

aumento para eles com fundamentação legal; se pudéssemos fazer isso sem nos

importar com o que pensa o Presidente do Tribunal de Justiça e se ele enviará ou não

o projeto; se tivéssemos esse poder... É como se o Deputado Estadual estivesse

acima da Constituição brasileira. Eles passam uma mentira para a população, uma
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coisa absurda. Dizem que nós, Deputados desta Casa, votamos contra os

professores. Todos os Deputados votaram a favor do aumento para os professores.

Por que estão fazendo essa celeuma? Porque, de maneira proposital, apresentaram

uma emenda inconstitucional, que cria uma situação delicada. A escolha era pior que

“A escolha de Sofia”; era dar ou não aumento para os servidores da educação e para

os demais. Por que digo isso? Havia um projeto de lei do governo do Estado, que é

quem tem autoridade para propor aumento de acordo com a Constituição brasileira.

Quem pode tomar a iniciativa de propor aumento para os servidores é o governo do

Estado; no Município, é o Prefeito; e, em nível nacional, é o Presidente Lula, em

Brasília.

O Governador mandou um projeto de lei para reajustar o salário dos servidores.

Todos votamos a favor e todos queremos mais, inclusive tentamos negociar o

máximo possível. Entretanto, só é possível aumentar se houver anuência do

Executivo. Colocou-se a alternativa de uma emenda inconstitucional. Se fizéssemos a

opção de não votar o projeto do Governador e de votar a emenda inconstitucional,

que dava um aumento maior, nossa votação seria nula, inócua. E o que é pior: o

prazo para se conceder aumento estava terminando, por causa da lei eleitoral; não

conseguiríamos nada; seria o mesmo que votar contra o aumento dos servidores,

conforme orientação da assessoria jurídica e da Constituição.

Presidente, estou indo para uma reunião na Presidência desta Casa para

acompanhar, como Líder da Maioria, um trabalho de diálogo com o Executivo, com a

Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, porque defendemos um reajuste maior

para os servidores da educação e também para outros, da mesma forma que

estamos defendendo reajuste do salário dos servidores do Judiciário. Queremos e

sabemos que é justo. O salário que votamos como piso remuneratório, somando-se

todos os benefícios e conquistas de muitos anos, ficou em R$935,00 para 24 horas

semanais. Reconhecemos que ainda é pouco, até porque inclui conquistas de muitos

anos. É certo que houve avanço, houve reajuste, mas ainda pequeno para o que

desejamos para os nossos professores e para todos os profissionais da educação.

Dizer que votamos contra o projeto não é verdade, além disso é covardia, pois se

trata de uma atitude estritamente politiqueira, cujo objetivo é jogar o cidadão contra os
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Deputados dos partidos que apoiam o Governador Aécio Neves e o Governador

Anastasia. Uma coisa é termos opiniões diferentes e haver disputa eleitoral; outra é

usar a mentira para influir no voto dos cidadãos, para lhes dizer que determinado

Deputado votou contra os professores. Isso é mentira. Sempre votei a favor de todo

reajuste salarial, seja para professor, seja para qualquer outra categoria do serviço

público. Todos ainda estão muito longe de ganhar o que seria justo. Porém, não

adianta nos cobrar a aprovação de uma emenda de determinado Deputado da

Oposição, que a fez por demagogia, para dizer à plateia que deseja dobrar o salário

dela. Ora, se optarmos por esse caminho, deixamos de votar o que é legal, o que é

possível de ser praticado e votaremos algo que será nulo, que não terá efeito e será

pior para todos os servidores e, especialmente, para os professores. Reitero que

estamos tentando, de todas as maneiras, abrir um canal de diálogo com o governo do

Estado, porque desejamos planejamento. O plano decenal, por exemplo, que planeja

a educação para o futuro, deve estabelecer garantia de reajustes com ganho real

todo ano, acima da inflamação. Dessa forma, corrigimos de fato o salário dos

professores, e todos os Deputados concordam com isso. Não há sequer um

Deputado que seria capaz de votar contra reajuste para professores. Estamos em

ano eleitoral e fica esse jogo político, tentam incriminar as pessoas acusando-as de

algo que não é verdade. Estou indo para a reunião onde também estará o Líder do

governo, e nos empenharemos para abrir um canal de diálogo, porque a greve

também é ruim para os professores, para os alunos, para todos. Por meio do diálogo,

esperamos achar uma maneira de o governo mandar um novo projeto, de melhorar

para os professores, e tenham a certeza de que terá a nossa aprovação por

unanimidade. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Lei nºs 1.398/2007, 2.490 e 2.955/2008, 3.056/2009 e 4.207/2010, apreciados na

extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Vem à Mesa requerimento do

Deputado Tiago Ulisses solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
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Projeto de Lei nº 4.194/2010 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em

fase de votação. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam com se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa

requerimento do Deputado Pinduca Ferreira solicitando a inversão da pauta desta

reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 1.762/2007 seja apreciado em último lugar

entre as matérias em fase de votação. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam com se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Carlin Moura solicitando a inversão da pauta

desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 4.316/2010 seja apreciado em

primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam com se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento do Deputado Carlin Moura solicitando a

inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs 3.857, 3.858 e

4.083/2209, 4.144 e 4.257/2010 sejam apreciados, nessa ordem, antes do Projeto de

Lei n° 1.762/2007. Em votação, o requerimento. As D eputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam com se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa

requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva solicitando a inversão da pauta desta

reunião de modo que os Projetos de Lei nºs 3.654 e 3.391/2009 sejam apreciados,

nessa ordem, logo após o Projeto de Lei n° 4.316/20 10. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam com se encontram. (-

Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.194/2010, do Deputado Tiago Ulisses,

que dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 18.490, de 3/11/2009. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que

apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o projeto, salvo emenda.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam com se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam permaneçam com se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 4.194/2010 com a Emenda nº 1. À

Comissão de Fiscalização Financeira.
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O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Votação, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.100/2009, 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 votação, o

projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Votação, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.449/2009, do Deputado Dinis Pinheiro, que altera o disposto no parágrafo

único do art. 1º da Lei nº 16.791, de 2007. 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 com se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

3.449/2009 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 3.559/2009, do Deputado José Henrique, que autoriza o Poder Executivo a

doar ao Município de Lajinha 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

3.559/2009 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Questão de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, após a aprovação de três projetos e

meio, e havendo várias comissões funcionando neste momento, V. Exa. pode

verificar, de plano, que não há quórum para a continuação dos nossos trabalhos.

Portanto, peço a V. Exa. o encerramento, de plano, desta reunião, por falta de

quórum.



____________________________________________________________________________
726

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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 turno único, do Projeto de Lei nº 4.412/2010, uma vez que permaneceu na 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 de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/5/2010

Às 10h15min, comparece na Câmara Municipal de Ouro Preto o Deputado Alencar

da Silveira Jr., membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Alencar da Silveira Jr., 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 as potencialidades turísticas do Município

de Ouro Preto e região, visando especialmente à Copa do Mundo de 2014. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Silvana

Nascimento, Coordenadora do Programa de Turismo de Negócio e Eventos da

Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais - Setur -; Iracema Ana D'arc

Pedrosa, Superintendente Regional de Ensino de Ouro Preto; Regina Braga,

Vereadora da Câmara Municipal de Ouro Preto; Cecília Alfenas, Vice-Presidente do

Circuito Turístico do Ouro, representando o Sr. Ubiraney de Figueiredo Silva,

Presidente; Déa Caldas Niquini, Vice-Presidente do Conselho Empresarial de

Turismo da ACMinas, representando o Sr. Roberto Luciano Fagundes, Presidente; e

os Srs. Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, Prefeito Municipal de Ouro Preto; Júlio

Ernesto de Grammont Machado de Araújo, Presidente da Câmara Municipal de Ouro
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Preto; Maurílio Soares Guimarães, Secretário de Estado Adjunto de Turismo,

representando Érica Campos Drumond, Secretária de Estado de Turismo; Baques

Vladimir Carvalho Sanna, Diretor-Geral do Instituto Estrada Real; Antônio Carlos de

Oliveira, Secretário Municipal de Governo de Ouro Preto; Francisco de Assis

Gonzaga da Silva, Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Ouro Preto; Jaime

Fortes, Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de Ouro Preto; Mauro

Werkema, Assessor da Setur; e Ten.-Cel. PM Welton José da Silva Barreto, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2010.

Alencar da Silveira Jr., Presidente.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/5/2010

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin Moura e Duarte Bechir, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a tratar de

assuntos de interesse da Comissão e a discutir e votar proposições da Comissão.

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

votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado

requerimento do Deputado Carlin Moura em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública com a finalidade de discutir a situação de 160 famílias moradoras

do Residencial Santa Luzia, em Contagem, beneficiárias do Programa de

Arrendamento Residencial - PAR -, e cujas taxas de manutenção de condomínio têm



____________________________________________________________________________
728

sofrido aumentos considerados abusivos. 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 maio de 2010.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Carlin Moura - Padre João.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/5/2010

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Délio Malheiros. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento 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, o credenciamento, pelos órgãos competentes, dos

Centros de Formação de Condutores no Estado, a apreciar a matéria constante na

pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de

ofício do Sr. Lincoln Portela, Deputado Federal, encaminhando solicitação dos

representantes dos Servidores Administrativos da Polícia Civil do Estado de Minas

Gerais - Sindipol - para que essa Comissão apoie a aprovação do Projeto de Lei

Complementar nº 60/2010, que tramita nessa Casa, bem como o teor da emenda

elaborada pelo Sindipol ao referido projeto; e de ofício do Sr. Marco Antônio Monteiro

de Castro, Chefe da Polícia Civil, publicado no “Diário do Legislativo” no dia 6/5/2010.

O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, em turno único, das

quais designou como relatores os Deputados e a Deputada citados a seguir: Projetos

de Lei nºs 4.409 e 4.424/2010 (Deputado Rômulo Veneroso), 4.468/2010 (Deputada

Maria Tereza Lara), e 4.469/2010 (Deputado Tenente Lúcio). A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Rafaela Gigliotti

Brandi, Delegada de Polícia e Chefe da Assessoria Jurídica do Detran, e os Srs.

Leonardo Duque Barbabela, Promotor de Justiça e Coordenador das Promotorias do
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Patrimônio Público; Anderson França Menezes, Delegado Chefe da Divisão de

Habilitação, representando o Sr. Oliveira Santiago Maciel, Delegado-Geral de Polícia,

Chefe do Detran; Ramon Sandoli, Delegado de Polícia e Coordenador de Operações

Policiais do Detran; Dener de Oliveira, Agente de Polícia e Chefe da Central de

Registro Nacional de Condutores Habiltados; Rodrigo Fabiano da Silva, Presidente do

Sindicato dos Proprietários de Centro de Formação de Condutores de Minas Gerais;

e Jacques Eduardo Vilaça, Presidente da Associação da Autoescolas de Minas

Gerais, 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 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 5.920, 5.927,

5.949, 5.950, 5.951, 5.952, 5.953, 5.954 e 5.986/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados João Leite, Tenente

Lúcio e Rômulo Veneroso (3) em que solicitam seja realizada reunião de audiência

pública no Município de Caxambu para debater com a comunidade as causas e

possíveis soluções contra a violência na região; seja realizada reunião com

convidados para debater formas de combater a “saidinha de banco”; e seja realizada

reunião com convidados para debater as formas de combater o crime de “falso

sequestro”, aplicado através de ligações telefônicas. 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 maio de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Rômulo Veneroso.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.030/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.030/2009, da Associação dos Moradores e

Amigos de Formiga – Amafor –, sugere seja apresentado projeto de lei que disponha

sobre a proibição da cobrança de taxa de emissão de diploma de conclusão de

cursos.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/10/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em epígrafe, da Associação dos Moradores e Amigos

de Formiga – Amafor –, sugere seja apresentado projeto de lei que disponha sobre a

proibição da cobrança de taxa de emissão de diploma de conclusão de cursos. Para

tanto, a proposta contém um anteprojeto, apresentado a título de sugestão para a

confecção, por esta Comissão, do projeto de lei pretendido. O “caput” do art. 1º do

anteprojeto proíbe as instituições públicas e privadas de ensinos fundamental, médio

e superior de cobrar taxa pela emissão de diploma ou certificado de conclusão de

curso. Segundo o parágrafo único desse artigo, é ressalvada a cobrança de despesas

decorrentes da confecção em padrões de qualidade diferenciada. Os arts. 2º, 3º e 4º

do anteprojeto dispõem, respectivamente, que caberá ao Procon-MG a fiscalização

do cumprimento da lei; que o descumprimento da lei por parte das instituições de

ensino importará as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor; e que o

valor arrecadado pelas multas emitidas reverterá ao Fundo para Infância e

Adolescência de Minas Gerais.

A cobrança de taxa para a confecção de diploma tem sido motivo de discussão há

vários anos no mundo educacional, notadamente entre as instituições ensino superior

– IES – particulares e o Ministério Público Federal – MPF.

Em 11/10/2007, a Profa. Abigail França Ribeiro, então Consultora de Mantenedoras

e Instituições de Ensino Superior e Coordenadora do Serviço de Controle e Registro
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Acadêmico da Fundação João Pinheiro, publicou, no sítio da internet especializado

em educação “Editau”, um artigo por meio do qual pretendia demonstrar a legalidade

da cobrança dos custos referentes à emissão (confecção do documento e elaboração

do processo) e ao registro do diploma. Para tanto, citava vasta legislação e

apresentava a perda de eficácia das Resoluções CFE nºs 1/83 e 3/89, em razão da

edição da Lei nº 8.170, de 17/1/91, também revogada, que estabelecia regras para a

negociação de reajustes das mensalidades escolares e dava outras providências. O

entendimento da Profª. Abigail França Ribeiro era que esse custo não poderia ser

embutido no preço da mensalidade, da semestralidade nem da anuidade, pois não se

podia cobrar por um serviço que não se sabia se seria executado. Qualquer aluno

poderia desistir do curso, ter sua matrícula cancelada ou cancelá-la, transferir-se para

outra IES, concluir o curso e nunca requerer a expedição do diploma.

Já o Ministério Público Federal - MPF - entendia que as expedições dos diplomas

eram custeadas pelos próprios acadêmicos em decorrência de prestações

pecuniárias pagas à instituição durante o período do curso. Dessa forma, o custo

operacional deveria ser coberto exclusivamente pelo recebimento de mensalidades.

Ademais, segundo o MPF, a imposição de taxa para expedição de diploma aos

estudantes de instituições privadas, ao lado da não imposição aos estudantes de

instituições públicas, ofende o princípio da igualdade incluso no art. 5º da

Constituição da República, por ser desproporcional, injusto e anti-isonômico.

Em 28/11/2008, a Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro pediu

que o Ministério da Educação – MEC – se manifestasse sobre a matéria. Em

19/3/2009, o MEC encaminhou à Câmara de Educação Superior do Conselho

Nacional de Educação - CES-CNE - o Ofício nº 1.545/2009, submetendo à

apreciação desse colegiado a consulta. A Câmara de Educação Superior manifestou-

se contrariamente à cobrança de taxas por parte das IES públicas e privadas para a

expedição e o registro de diplomas de cursos superiores. Essa decisão está contida

no Parecer nº 11/2010, homologado em 1º/4/2010 pelo MEC. Para o CNE, a

expedição e o registro do diploma são indissociáveis dos serviços educacionais

prestados pela instituição, a não ser que a impressão tenha recursos gráficos

especiais. Os custos para expedir e registrar o diploma devem estar inseridos no
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contrato de prestação de serviço.

A princípio, pode-se dizer que, no âmbito do ensino superior, é vedado qualquer

tipo de cobrança. No entanto, por tratar-se de uma resolução do MEC, e dada a

inexistência de uma lei formal, corre-se o risco de que esse direito seja assegurado

somente aos que ingressarem em juízo contra as IES que efetuarem a cobrança.

Dessa forma, parece-nos conveniente a edição de lei estadual que garanta o direito

de isenção dessas taxas em todos os níveis de ensino.

Conforme já salientamos, o anteprojeto apresentado pela Amafor prevê que será

vedada às instituições públicas e privadas de ensinos fundamental, médio e superior

a cobrança de taxa pela emissão de diploma ou certificado de conclusão de curso.

No que concerne à rede pública de educação básica do Estado, essa vedação já

existe, na Lei nº 12.781, de 6/4/98, que proíbe a cobrança de taxa ou mensalidade

em escola pública e dá outras providências. Segundo o art. 2º dessa lei, é “vedada a

cobrança de taxa pela emissão de documento escolar, tal como declaração,

certificado, guia de transferência ou diploma”.

Dessa forma, torna-se desnecessária a vedação pretendida para as escolas

públicas da educação básica, conforme estabelece o “caput” do art. 1º do anteprojeto

apresentado.

Quanto aos arts. 2º, 3º e 6º, vimo-nos obrigados a suprimi-los, em razão de óbices

de natureza constitucional, jurídica e legal. No que concerne ao art. 4º, seu

acatamento implicará a alteração da Lei nº 14.086, de 6/12/2001, que cria o Fundo

Estadual de Defesa de Direitos Difusos – Fundif – e o Conselho Estadual de Direitos

Difusos e dá outras providências.

O art. 2º do anteprojeto, ao atribuir ao Procon-MG a fiscalização pelo cumprimento

da norma legal, imputa competência administrativa a órgão vinculado à esfera do

Poder Executivo e, conforme entendimento já consolidado nesta Assembleia pelo

princípio da separação dos Poderes, não pode ser objeto de deliberação legislativa.

O art. 3º propõe a aplicação das sanções previstas no Código de Defesa do

Consumidor às instituições de ensino que descumprirem a lei. A relação existente

entre o aluno e o estabelecimento escolar é contratual, de natureza cível, sendo

regida pelo Códigos Civil e de Defesa do Consumidor. A Lei Complementar nº 78, de
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9/7/2004, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do

Estado, conforme o previsto no parágrafo único do art. 63 da Constituição do Estado,

determina em seu art. 11 que a remissão, na lei, a dispositivo de outro ato normativo

incluirá, sempre que possível, a explicitação do conteúdo do preceito referido. Assim,

o art. 3º do anteprojeto torna-se dispensável, na medida em que o Código de Defesa

do Consumidor é a lei basilar na relação entre aluno e estabelecimento escolar,

sendo desnecessário fazer remissão a ele no corpo da nova norma legal.

Quanto ao art. 6º do anteprojeto, que prevê a revogação das disposições em

contrário, a Lei Complementar nº 78, no inciso VI do seu art. 3º, dispõe que a cláusula

de revogação só será usada para indicar revogação expressa de lei ou dispositivo

determinado. Assim, também o art. 6º se torna dispensável.

Finalmente, o art. 4º do anteprojeto estabelece a reversão do valor arrecadado com

as multas para o Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência – FIA. Somos

favoráveis ao seu acatamento, mas, para tanto, julgamos necessário alterar a Lei nº

14.086, que, entre outras providências, cria o Fundo Estadual de Defesa de Direitos

Difusos - Fundif. Esse Fundo tem como finalidade promover a reparação de danos

causados ao meio ambiente, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,

turístico e paisagístico e a outros bens ou interesses difusos e coletivos, bem como

ao consumidor, em decorrência de infração à ordem econômica. Nos termos do art.

3º dessa lei, o Fundif será constituído, entre outros recursos, das indenizações

decorrentes de condenações por dano causado a bem a que se refere o art. 1º da lei

e das multas advindas do descumprimento dessas condenações. Dessa forma, o

repasse pretendido pelo art. 4º do anteprojeto pressupõe uma alteração da lei do

Fundif.

Conclusão

Diante do exposto, acolhemos a Proposta de Ação Legislativa nº 1.030/2009, por

meio do projeto de lei anexo a este parecer.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2010.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PROJETO DE LEI

Proíbe a cobrança de taxa para a expedição e o registro de diploma pelas escolas
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privadas de educação básica e pelas instituições públicas e privadas de ensino

superior.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – É vedada às escolas privadas de educação básica e às instituições

públicas e privadas de ensino superior a cobrança de taxa para a expedição e registro

de diploma.

Parágrafo único – É ressalvada a cobrança de despesas para a confecção de

diplomas cuja impressão, a pedido do aluno, necessite de recursos gráficos

especiais.

Art. 2º – O inciso I do art. 3º da Lei nº 14.086, de 6 de dezembro de 2001, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º – (...)

I – as indenizações decorrentes de condenações por dano causado a bem a que se

refere o art. 1º e as multas advindas do descumprimento dessas condenações,

ressalvadas as multas advindas da cobrança de taxa para a expedição e registro de

diploma, que reverterão ao Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência - FIA -;”.

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

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 762/2007

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, a proposição em pauta dispõe sobre a

proibição do uso de telefone celular em estabelecimentos bancários.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, vem agora o projeto a

esta Comissão para que seja emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, XV, do Regimento Interno.

No decorrer da tramitação, foram anexados à proposição, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno, os Projetos de Lei nºs 4.558/2010, do Deputado Walter

Tosta, e 4.559/2010, do Deputado Délio Malheiros.

Fundamentação

A proposição em epígrafe dispõe sobre a proibição do uso de telefone celular em
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estabelecimentos bancários. Sendo a popularização do uso de telefones celulares

uma realidade visível de nossa sociedade, quotidianamente nos deparamos com

cidadãos acionando seus aparelhos nas mais variadas situações e lugares, e torna-se

uma necessidade preencher as lacunas na legislação de forma a estabelecer as

normas indispensáveis para o uso adequado dessa nova invenção.

Destarte, diante das notícias divulgadas pela imprensa sobre as ocorrências, cada

vez mais frequentes, de assaltos praticados por criminosos informados via celular, por

seus comparsas, da movimentação de clientes que saem de agências bancárias

portando valores em dinheiro, justifica-se a iniciativa parlamentar que objetiva

estabelecer normas de conduta obrigatória capazes de impedir o uso socialmente

nocivo dos telefones celulares.

Contudo, sendo a conduta desviante exceção, e não, regra, a proibição do uso de

aparelhos celulares dentro de estabelecimentos bancários ou outros equipados com

caixas eletrônicos provocaria grandes transtornos e eventuais prejuízos à

esmagadora maioria de cidadãos honestos que, impedidos de utilizar seus aparelhos,

teriam maiores dificuldades para efetuar suas transações financeiras, com possíveis

repercussões nos fluxos comerciais das pessoas físicas e jurídicas, podendo tal

medida comprometer até mesmo o funcionamento normal das agências.

Ademais, dispondo as agências bancárias, por força de lei federal, de equipes de

seguranças armados e portas giratórias para detecção de metais, pode-se

razoavelmente considerar que, estando os vigilantes devidamente treinados e atentos

para essa nova modalidade de ação criminosa, os usuários das agências bancárias

estarão suficientemente protegidos para o exercício normal e seguro de suas

atividades.

Todavia, sendo a vida humana o valor supremo que o ordenamento jurídico visa

preservar, compreende-se o alcance e a relevância da proposição em pauta, sendo

também lícito supor que, em curto prazo, tanto os usuários quanto as agências

bancárias se adaptarão às novas condições de uso dos telefones celulares, valendo-

se dos evidentes benefícios dessa recente invenção tecnológica sem sofrer os

prejuízos e malefícios provocados pelo seu uso indevido por criminosos.

Entendemos ser necessária uma maior discussão da matéria, envolvendo os
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diversos segmentos que serão afetados diretamente pela proposta.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 762/2007.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2010.

João Leite, Presidente - Rômulo Veneroso, relator - Maria Tereza Lara.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 13/5/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento da Sra. Rosa Maria

Parreiras, ocorrido em 12/5/2010, no Município de Bonfim. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de aplauso à Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - Cofal - pelos 30 anos de sua

fundação (Requerimento nº 5.742/2010, do Deputado Doutor Viana);

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 (Requerimento nº 5.789/2010, do

Deputado Ademir Lucas);

de apoio (a ser encaminhada aos Senadores da República) ao Projeto de Lei

Iniciado na Câmara - PLC - nº 16/2010, em tramitação no Senado Federal, que

distribui igualitariamente os “royalties” do petróleo, nos termos da Emenda nº 387 ao

Projeto de Lei nº 5.938/2009 (Requerimento nº 5.836/2010, do Deputado Duarte

Bechir);

de congratulações com a Associação Agrícola Comunitária Universo Verde por

seus três anos de fundação (Requerimento nº 5.848/2010, do Deputado Wander

Borges);

de congratulações com a Comunidade Rural Muro de Pedras por seus nove anos

de fundação (Requerimento nº 5.850/2010, do Deputado Wander Borges);
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de congratulações com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do

Sul de Minas pelo transcurso de seu primeiro aniversário (Requerimento nº

5.861/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com a comunidade de Ibiraci pelos 86 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.862/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes);

de aplauso ao jornal "A Folha de Paraopeba" pelos cinco anos de sua fundação

(Requerimento nº 5.877/2010, do Deputado Dinis Pinheiro);

de aplauso à Escola Estadual Professor Tonico Leite, do Município de Formiga,

pelos 36 anos de sua fundação (Requerimento nº 5.878/2010, do Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com o Sgt. BM Roverci Oliveira da Silva de Jesus por sua

atuação no 8º Cross Country, realizado em Sabará (Requerimento nº 5.880/2010, do

Deputado Wander Borges);

de congratulações com o jornal "O Tempo" pelo lançamento da campanha Viver

Mais (Requerimento nº 5.887/2010, do Deputado Inácio Franco);

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

(Requerimento nº 5.899/2010, do Deputado Ivair Nogueira e outros);

de congratulações com o Sr. Nelson Missias de Morais por sua posse no cargo de

Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Requerimento nº

5.901/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Flávio Batista Leite por sua posse no cargo de

Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Requerimento nº

5.902/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Escola Estadual Professora Elza Moreira Lopes pelos 25

anos de sua fundação (Requerimento nº 5.905/2010, do Deputado Jayro Lessa);

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 (Requerimento nº

5.906/2010, do Deputado Wander Borges);



____________________________________________________________________________
738

de congratulações com o Sr. José Antonino Baía Borges pelo recebimento da

Medalha da Inconfidência (Requerimento nº 5.907/2010, do Deputado Wander

Borges);

de aplauso ao Sr. Roberto Noronha Filho por sua posse como Presidente do Belo

Horizonte Convention & Visitors Bureau (Requerimento nº 5.975/2010, da Comissão

de Turismo);

de aplauso ao Sr. João Pinto Ribeiro por ter assumido a administração do Grande

Hotel de Araxá (Requerimento nº 5.976/2010, da Comissão de Turismo).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2010

ATA

ATA DA 8ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 13/5/2010

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

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

da Mesa - Registro de presença - Execução dos Hinos da Itália e Nacional - Palavras

do Deputado Agostinho Patrus Filho - Entrega de título - Palavras do Sr. Alberto

Medioli - Palavras do Governador do Estado - Apresentação musical - Palavras do Sr.

Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Alberto Pinto Coelho - Weliton Prado - Agostinho Patrus Filho - Sebastião Costa.

Abertura

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

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

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

reunião anterior.

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à entrega ao Sr. Alberto Medioli, Diretor-Geral

do Grupo Sada, do Título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais,

concedido pelo Governador do Estado por meio do decreto publicado em 23/12/2008,

a requerimento do Deputado Agostinho Patrus Filho.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Antonio Anastasia,

Governador do Estado; Alberto Medioli, Diretor-Geral do Grupo Sada; Danilo de

Castro, Secretário de Estado de Governo; e Deputado Agostinho Patrus Filho, autor
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do requerimento que deu origem a esta solenidade.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar as presenças dos Exmos. Srs. Anísio Ciscotto

Filho, Vice-Presidente da Associação Cultural Ítalo-Brasileira de Minas Gerais;

Giacomo Regaldo, Presidente da Câmara Italiana; Ernane Geraldo Dias, Presidente

do Sindicato dos Metalúrgicos de Sete Lagoas; da Exma. Sra. Yara Tupinambá,

artista plástica; e dos Exmos. Srs. Helton Andrade, Presidente da Sincopeças; e

Franco L’Abbat, Vice-Presidente da Associação Comercial e Industrial de Sete

Lagoas.

Execução dos Hinos da Itália e Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir os Hinos da Itália e Nacional, que

serão interpretados pela Banda do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, sob

a regência do Subten. Marcos Soel Paulino.

- Procede-se à execução dos hinos.

Palavras do Deputado Agostinho Patrus Filho

Boa noite a todos e a todas. Exmo. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. Governador do Estado de

Minas Gerais, Antonio Anastasia; Exmo. Alberto Medioli, Diretor-Geral do Grupo

Sada; Exmo. Danilo de Castro, Secretário de Governo; Dr. Giacomo Regaldo,

Presidente da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Artesanato de Minas

Gerais; Sr. Eduardo Antônio Rocha Oliveira, Presidente da Associação Comercial e

Industrial de Sete Lagoas; Laura Medioli, Presidente da Sempre Editora, esposa do

amigo, nosso eterno Deputado Vittorio Medioli, a quem peço que leve o nosso

abraço, a nossa alegria em tê-lo como amigo da família e a nossa eterna gratidão

pelas homenagens que nos prestou, principalmente no falecimento da minha mãe e

do meu pai, fato de que eu e meus irmãos não nos esquecemos; Alberto nasceu em

Parma, na Itália. Lá cresceu saboreando deliciosos “prosciutto” de Parma e

“formaggio parmigiano-reggiano”, ao som de “La Donna è Mobile”, de Giuseppe Verdi,

seu conterrâneo. Tendo a felicidade de apreciar sempre a Piazza Romanesca

Garibaldi, em Parma, a mais bela do país. O Parma, time de sua cidade, tem uma das

mais apaixonadas, barulhentas e calorosas torcidas do “Calcio”. Formou-se em
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Administração pelo Instituto Técnico Comercial M. Melloni Parma, atuou como sócio

Diretor da Sada Transporte de Milão nos anos de 1974 a 1983. De 1983 a 1988,

trabalhou como sócio Diretor da Sada Transportes de Cassino - FR - Itália. Chegou

ao Brasil em 1990 e escolheu Belo Horizonte como seu novo lar e Sete Lagoas como

o novo local de trabalho. Nessas terras mineiras, um belo horizonte foi vislumbrado

por Alberto Medioli. Casado com Cristina, aqui teve seus filhos Luíza e Luca, este já

campeão mineiro de esqui na neve e apaixonado como o pai por futebol. Em Minas

Gerais, Alberto deu seqüência a sua já sólida carreira profissional ao lado de seu

irmão Vittorio. Dedicou-se também a criar laços entre seu país natal e Minas Gerais,

fundando a Câmara de Comércio Ítalo-Brasileira de Minas Gerais e sendo eleito seu

primeiro Presidente.

Como grande empreendedor que é, foi fundamental no aumento dos ramos de

atuação da empresa. Hoje o Grupo Sada atua nos setores de transporte e logística,

autopeças, bioenergia, reflorestamento e gráfico, com os jornais “O Tempo” e

“Super”, este um caso de sucesso, visto que já se tornou líder nacional em vendas.

Empregando 4 mil trabalhadores e acreditando nesta terra e na capacidade de

superação de sua gente, anunciou, ano passado, investimentos de R$345.000.000,00

em Minas, nos próximos anos. Mesmo com tamanha responsabilidade, Alberto não

se esquece de suas raízes, de sua terra, de sua família. Pelo menos duas vezes ao

ano, nas férias, vai a Parma encontrar-se com sua mãe, Anna, e seu irmão Francisco.

De lá, traz ensinamentos e energia para seguir com suas exitosas iniciativas. Manter

esse amor ao local em que iniciou a nossa história e onde encontramos pessoas que

amamos é, sem dúvida, um sentimento típico da mineiridade, reconhecido nos

mineiros.

Alberto, passo a passo, como bom mineiro, foi, com seu bom humor, sua

generosidade e afeto, conquistando a amizade e o carinho de todos nós. Com

empresas que atuam em áreas com o menor IDH de Minas, Alberto gera

oportunidades e possibilidades para aqueles que mais precisam delas. E desperta em

todos admiração e respeito. Com o time de vôlei Sada, resgata a paixão dos mineiros

por esse esporte. Permito-me citar o poeta e escritor português Fernando Pessoa:

“Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do
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nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos

lugares. É o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para

sempre, à margem de nós mesmos”.

Entendo Alberto Medioli como uma pessoa que nunca se acomodou, sempre

buscou o novo, superou-se, passou por cima de obstáculos e fez a travessia. Por

tudo isso, não ficou à margem de si mesmo. Por isso, é digno e merecedor desta

nossa homenagem. Por tudo isso, por tudo mais que haveria de dizer, é uma grande

satisfação, para nós, entregar, hoje, a você, Alberto Medioli, o Título de Cidadão

Honorário do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

Entrega de Título

O locutor - Neste instante, o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado

Alberto Pinto Coelho, fará a entrega do Título de Cidadão Honorário do Estado de

Minas Gerais ao Sr. Alberto Medioli, passando-lhe às mãos o diploma. Anunciamos a

entrada dos Cadetes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais portando o

diploma, que contém os seguintes dizeres: “Cidadania Honorária do Estado de Minas

Gerais. O Governador do Estado de Minas Gerais, nos termos do decreto publicado

no dia 23/12/2008 e a requerimento da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, concede ao Senhor Alberto Medioli o Título de Cidadão Honorário do Estado

de Minas Gerais, por sua relevante contribuição para o engrandecimento da terra

mineira”.

O Sr. Presidente - Encareço ao Deputado Agostinho Patrus Filho, autor do

requerimento que deu origem a essa justa homenagem, que nos acompanhe.

- Procede-se à entrega do título.

Palavras do Sr. Alberto Medioli

Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa;

Exmo. Sr. Antonio Anastasia, Governador do Estado; Exmo. Sr. Danilo de Castro,

Secretário de Estado; Exmo. Deputado Agostinho Patrus Filho, autor do requerimento

que solicitou a concessão do título, por intermédio do qual agradeço às demais

autoridades. Amigos e amigas, em 1977, quando visitei pela primeira vez Belo

Horizonte, não tive uma boa experiência. A cidade não era aquela de hoje, mas,

como eu estava com apenas 22 anos, tinha pouca sensibilidade para apreciar uma
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terra e um povo tão distante e diferente da realidade que eu estava vivendo. Lembro-

me de que, na minha viagem de volta à Itália, questionava o meu possível retorno ao

Brasil.

Felizmente esse retorno não demorou muito a acontecer, e, em 1979, passei todo o

mês de agosto no Brasil e, mais maduro, comecei a apreciar as diferenças e a

focalizar o lado positivo e as vantagens de se viver num país tropical. O Brasil estava

me atraindo de forma constante e, sobretudo, crescente, até que, em 1986, adquiri

uma casa no Bairro Bandeirantes. A decisão estava tomada: iria morar no Brasil. A

mudança definitiva aconteceu somente em dezembro de 1990. Morando em Belo

Horizonte, comecei a me ocupar das atividades industriais do Grupo Sada, em Sete

Lagoas, onde encontrei um terreno muito fértil, boa infraestrutura, mão de obra

voluntariosa e capaz, que combinaram muito bem com a minha vontade de trabalhar.

Em 18 anos, conseguimos construir 50.000m² de áreas industriais, que empregaram

1.600 funcionários diretos. Uma coisa que me deixou particularmente feliz foi ter

conseguido criar, com os meus funcionários, uma relação que chamo de simbiose,

em que a Sada cresceu com eles, e eles cresceram junto à Sada. Vivi

profissionalmente a década de 70 na Itália, época de grandes conflitos sindicais, e

aqui encontrei um ambiente diametralmente oposto, que, sem dúvida, foi fundamental

para ter construído uma trajetória de sucesso, que se consolidou ao longo do tempo,

apesar das crises econômicas que inesperadamente se apresentaram, mas que

pontualmente superamos. Aprendemos que tudo aquilo que luta contra nós fortalece

os nossos nervos e aprimora as nossas qualidades; aprendemos que os nossos

antagonistas trabalham por nós. Por isso me sinto no dever de compartilhar com os

meus funcionários esta homenagem e este momento de grande alegria e orgulho e

de dirigir a todos eles o meu muito obrigado. Mas, do ponto de vista humano, as

experiências mais importantes e que mais desenvolveram a minha brasilidade foram

aquelas que vivi fora do ambiente de trabalho. Refiro-me às minhas atividades na

Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas, na Câmara de Comércio Ítalo-

Brasileira, na Acibra, nos comitês e na Associação Emiliano Romagnola. Foram

essas experiências que me proporcionaram a possibilidade de me integrar à

comunidade, de conhecer e de apreciar esta Minas Gerais, com todas as suas
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belezas e contradições. Também aprendi que uma das coisas mais lindas desta vida

é que ninguém poderá sinceramente ajudar outra pessoa sem ajudar a si mesmo. Por

isso considero essas experiências muito gratificantes e um grande investimento que

fiz na minha vida profissional e pessoal. Então, 20 anos se passaram, e, hoje, por

indicação do amigo e Deputado Estadual Agostinho Patrus Filho, a quem agradeço

infinitamente a sensibilidade de me proporcionar este momento, tornei-me cidadão

honorário do Estado de Minas Gerais.

Nesta sala, estão muitos emigrantes, que por várias razões, decidiram abandonar a

própria terra para explorar novas oportunidades e conhecer novos lugares e novas

pessoas. Mas quando você toma uma decisão tão importante, a única certeza que

você pode ter é que a sua vida vai mudar muito, e obviamente você espera que seja

para melhor. Apesar de ter abandonado o velho continente onde aparentemente tudo

funciona e ter chegado aqui nos anos 90, em um Brasil muito instável, foi isso que

aconteceu comigo. A minha vida mudou radicalmente, mas para melhor,

simplesmente porque não fiquei com saudade do mundo que estava perdendo, mas

estava começando a apreciar tudo aquilo que estava ganhando. Ganhei uma casa

fabricada com madeira esculpida a golpe de enxó. Aprendi a apreciar a couve, o

quiabo, o jiló, a jabuticaba e a pitanga. Aprendi a saborear o queijo minas com

goiabada. Aprendi parar todas as manhãs no Panela de Pedra e comer um pão de

queijo quentinho. Aprendi a torcer pelo Cruzeiro. Aprendi que ganhar a Libertadores

não é fácil. Aprendi a ter inveja da nova camisa do Galo. Aprendi a me emocionar,

observando araras azuis sobrevoando o Rio das Velhas. Aprendi que o mar de Minas

é no céu. Aprendi que a palavra “uai” na realidade são as iniciais de união, amor e

independência. Aprendi que o mineiro continua desconfiado. Mas, sobretudo aprendi

que a vida continua nos reservando muitas surpresas. Hoje espero ter aprendido a

merecer a cidadania honorária de um Estado onde vivi os melhores anos de minha

vida e por tudo aquilo que me proporcionou e por tudo aquilo que hoje representa

para mim e para minha família, merece a minha eterna gratidão. Concluindo, dedico

esta homenagem ao meu pai Riccardo, que me ensinou as virtudes da simplicidade e

da honestidade. Ao meu irmão Vittorio, à minha estrela Polar, que me indica o rumo

certo no momento da escuridão. À minha esposa Cristina, que compartilhou comigo
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os momentos difíceis, que não foram poucos, mas, sobretudo por presentear-me com

Luísa e Luca, as melhores coisas que aconteceram em nossas vidas. À minha mãe

Anna e ao meu irmão Francesco, que, da Itália, sempre rezam por mim. À minha

cunhada Laura, à Marina e à Daniela. A todas as pessoas que me acompanham

nesta trajetória. Aos meus amigos e funcionários aqui presentes, os quais abraço e

agradeço infinitamente. Muito obrigado.

Palavras do Governador do Estado

Boa noite, senhoras e senhores. Saúdo o Exmo. Sr. Presidente da Egrégia

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho;

Sr. Alberto Medioli, nosso homenageado da noite, novo Cidadão Honorário de Minas

Gerais, Diretor-Geral do Grupo Sada. Permita-me cumprimentar seus familiares na

pessoa de D. Cristina Medioli, sua esposa; de Luca e Luísa, seus filhos e de Laura

Medioli, sua cunhada. Cumprimento o Deputado Agostinho Patrus Filho, autor do

requerimento que deu origem a esta homenagem, iniciativa tão louvável; e o

Secretário Danilo de Castro. Na pessoa do caro amigo Giacomo Regaldo, Presidente

da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio de Minas Gerais e Anísio Ciscotto Filho, da

Associação Cultural Ítalo-Brasileira de Minas Gerais e Luiz Tito, Vice-Presidente da

Sempre Editora, cumprimento a distintíssima plateia.

Senhoras, senhores, meus amigos, estimado cidadão Alberto Medioli, permita-me

dirigir-lhe, neste primeiro ato público, como cidadão de nosso Estado, numa festa que

é ítalo-mineira. Por isso mesmo, como muitos aqui, sinto-me extremamente à vontade

ao ouvir as palavras do Deputado Agostinho Patrus Filho, dissertando sobre o seu

histórico, a sua vida, experiência e trajetória. Logo em seguida, as suas palavras

emocionadas apresentando o panorama de sua vida, as suas primeiras impressões e

dificuldades na saída do Velho Mundo para o Novo Mundo, a sua mudança para

Minas e o Brasil e os percalços. Mas agora, ao final, apresentou aqui, de maneira tão

clara, a sua devoção e adesão aos nossos valores culturais, a alguns ícones dos

nossos costumes e de nossa tradição.

Não pude deixar de rememorar - permitam-me - a trajetória do meu próprio avô, que

muito antes do senhor, ou seja, algumas décadas, quase um século antes, fez o

mesmo percurso. Como ele, dezenas de milhares, centenas de milhares de italianos
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vieram para o Brasil. Naquela época, diziam que iam fazer a América, ora do Norte,

ora do Sul. Para a nossa sorte e a de muitos que aqui estão, vieram aportar no nosso

país e no nosso Estado. Minas Gerais é uma terra abençoada porque recebeu

correntes migratórias de diversas nações amigas.

Encontra-se na Mesa o Deputado Agostinho Patrus Filho, descendente dos nossos

amigos do Levante, do Líbano, da Síria, do antigo Império Otomano. Temos

descendentes de diversas nações. Todos aqui vieram com o mesmo propósito,

sonho, esforço, denodo e empreendedorismo e a mesma coragem e ousadia. Todas

essas características personificadas igualmente na sua pessoa: trabalhar, crescer,

desenvolver, empregar e criar riqueza não para si e para os seus, mas, sim, para a

sociedade que os acolheu. Assim, fomos testemunhas de uma evolução tão bela em

nossa história. Essas páginas da história mineira e brasileira estão engrandecidas

com exemplos como o seu, aqui relatado.

O nosso estimado Alberto Medioli chegou a Minas Gerais há aproximadamente 20

anos, de modo definitivo. No entanto, em duas décadas, meu caro Alberto, o senhor

demonstrou o seu denodo, a sua competência, capacidade e proficiência. Além disso,

apresentou já, de fato, nestes 20 anos, uma dedicação muito forte em favor do nosso

desenvolvimento, no âmbito do Grupo Sada, e de diversas outras atividades que

abraçou. Só não concordo, conforme sabemos, com uma delas. Aí, respeito

naturalmente as diversas opções futebolísticas. Mas, fora isso, o nosso Alberto, de

fato, só tem contribuído para o crescimento e a grandeza do nosso Estado. Nada

mais justo, portanto, que Minas Gerais, por meio de seus Poderes constituídos -

Assembleia Legislativa e Poder Executivo -, associar-se para reconhecer esse seu

filho dileto, que já era mineiro na inteireza da expressão muito antes desse

reconhecimento formal; para, aqui, perante todos os 20 milhões de mineiros,

cumprimentá-lo e conceder-lhe a cidadania honorária, para, a cada vez que o senhor

saborear o pão de queijo, sentir o gosto único da jabuticaba, experimentar as delícias

da comida mineira, for ao Mineirão torcer para o seu time do coração, visitar as

belezas e ver a nossa natureza e o nosso clima únicos, ter no seu coração a seguinte

sensação: “Tudo isso é meu também. Sou mineiro como outros tantos”. Sem se

esquecer - é claro - da sua pátria de origem, que é a nossa querida Itália. Mas esta
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aqui se tornou a sua pátria de adoção. Todos nós o recebemos com os braços

abertos e estamos muito felizes porque o senhor e a sua família escolheram Minas

Gerais para viver, crescer e criar os seus. Seja bem-vindo, mais uma vez, não como

cidadão honorário tão somente, mas por entrar nesta família única que tanto

amamos, que é a dos mineiros. Parabéns! Desejo que o senhor e os seus familiares

sejam muito felizes. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Neste instante, ouviremos os cantores líricos Charles Lindembergue

Silva Muzi e Indaiara Patrocínio, que, acompanhados por Eder Geovani Alves

Nepomuceno ao piano e por Ivison Máximo Barbosa ao violino, interpretarão as

músicas: “Perhaps Love”, de John Denver; “O Fantasma da Ópera”, de Andrew Lloyd

Webber e Charles Hart, e “Con Te Partirò”, de Francesco Sartori e Lucio Quarantotto.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Sr. Antonio Anastasia, Governador do Estado de Minas Gerais, que, na sua

modéstia, com certeza e com justa razão, tem muito orgulho das suas origens e da

sua ascendência italiana; Exmo. Sr. Alberto Medioli, Diretor-Geral do Grupo Sada,

nosso homenageado; Exmo. Sr. Danilo de Castro, Secretário de Estado de Governo;

Exmo. Sr. Deputado Agostinho Patrus Filho, autor do requerimento que deu origem a

esta homenagem; ilustres familiares do homenageado - Sra. Cristina Medioli, sua

esposa; Luíza Medioli e Luca Medioli, seus filhos; Sra. Laura Medioli, Presidente da

Sempre Editora e esposa do Sr. Vittorio Medioli, e Marina Medioli, sua filha -; Sras.

Deputadas, Srs. Deputados e ilustres convidados, Minas Gerais, com a outorga da

cidadania honorária a Alberto Medioli, afirma a inegável contribuição do

homenageado para a vida econômica, social e desportiva de Minas Gerais. Na

origem deste reconhecimento, há a vontade do povo mineiro, que honra o trabalho e

o empenho desse italiano de Parma, que deixou uma vida de sucesso em seu país

para integrar a direção do Grupo Sada, inicialmente fornecedor da Fiat, mas que hoje

cresce com Minas nos setores de forjaria, reflorestamento, geração de energia e

componentes automotivos, além de patrocinar uma das mais fortes equipes do vôlei

brasileiro. Como um dos fundadores e atual Vice-Presidente da Câmara Ítalo-
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Brasileira de Minas Gerais, Alberto Medioli vem estreitando ainda mais as relações, já

históricas, entre nosso Estado e seu país natal. Há muito, o sangue e o entusiasmo

peninsulares correm nas veias de nossa gente. Belo Horizonte tem sua origem ligada

aos construtores italianos, que nos deram desde pedreiros e mestres de obras a

arquitetos e artistas responsáveis pelos prédios que hoje contam a história de nossa

Capital. Tantos sobrenomes ilustres na vida mineira refletem uma imigração que deu

certo e triunfou em nosso ambiente. Na nossa mesa, em nossos palcos, em toda a

nossa cultura, bem como na vida esportiva, brilham as marcas dessas tradições que

hoje diríamos ítalo-mineiras.

Agora, acreditando no potencial do País, seguindo os passos do seu irmão Vittorio,

o empresário Alberto Medioli vem criando empregos e gerando mais tributos, que

beneficiam nossas políticas sociais. Entre os novos investimentos do grupo que

comanda, como o reflorestamento e a geração de bioenergia, não só aposta em um

futuro sem crise, fazendo a opção ambiental correta, como ainda reúne o viável

economicamente e o socialmente justo, atuando numa das regiões mais carentes do

Norte do Estado. Casado com a psicóloga Cristina e formado em Administração em

uma instituição de ótima reputação, ao vir para o nosso meio, o pai de Luiza e Luca

trouxe até nós os hábitos refinados que caracterizam os costumes de sua cidade

natal.

Parma, de origem romana, foi por mais de três séculos Capital de um ducado, sede

de grandes tradições musicais, do mais antigo jornal italiano e de uma das mais

importantes universidades daquele país. Uma das cidades mais belas da Europa,

notável centro gastronômico, assinalou, em sua nobreza, sobrenomes como os

Corregio, os Visconti, os Sforza, os Farnese e os Borbone. Hoje, uma nova família

parmegiana, respondendo pelo nome Medioli, reflete para Minas Gerais esses ideais

de matriz renascentista e iluminista, que imprimem um florescimento econômico de

cunho humanista ao cotidiano de todos nós.

Portanto, é com gratidão e justiça que já podemos dizer que Alberto Medioli é,

desde hoje, também mineiro. Mineiro por merecimento e pela constatação de sua

profunda identificação com esta terra e seus valores, aos quais vem dedicando seu

entusiasmo, sua acurada visão do futuro e sua forte capacidade de trabalho. Muito
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obrigado.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a especial de segunda-feira, dia 17, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.821/2008

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar a denominação de Promotor de Justiça João Cunha Ortiga a próprio

estadual destinado ao Ministério Público do Estado localizado no Município de São

Francisco.

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

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão

deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos termos do art. 103, I, “b”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.821/2008 tem por finalidade dar a denominação de Promotor

de Justiça João Cunha Ortiga ao edifício destinado ao Ministério Público localizado na

Avenida Juscelino, nº 737, Bairro Centro, no Município de São Francisco.

O homenageado nasceu na cidade de São Francisco em 1930. Em 1965, formou-se

em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e iniciou sua vida profissional

como membro do Ministério Público, tendo atuado em várias comarcas do Norte do

Estado.

Seus laços com a terra natal foram sólidos durante toda a sua vida. Após casar-se,

escolheu a cidade de São Francisco para constituir sua família.

Durante o período em que atuou como Promotor, defendeu o pensamento de que a

Justiça deveria ser exercida diuturnamente, nos pequenos gestos. Em sua trajetória,
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pontuou seu trabalho principalmente pela luta em defesa dos mais necessitados.

Por essas considerações, julgamos oportuna e meritória a homenagem que lhe está

sendo feita por intermédio desta proposição, que demonstra o reconhecimento a seus

relevantes serviços prestados à população do Norte de Minas.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.821/2008, em turno

único.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2010.

Lafayette de Andrada, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.576/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

Japão e Adjacências – Acipaja –, 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 3.576/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Pequenos Agricultores do Japão e Adjacências – Acipaja –, com sede

no Município de Coluna, entidade sem fins lucrativos que possui como finalidade

principal contribuir para o desenvolvimento da agropecuária da região.

Na consecução de suas metas, a entidade organiza projetos na área de assistência

social, visando a proteger a saúde da família, a maternidade, a infância e a velhice;

implementa atividades de cunho educativo, cultural e recreativo; incentiva o trabalho

comunitário; orienta sobre a proteção do meio ambiente.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.576/2009,

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

Justiça.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.732/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores Rurais de Imbiruçu, com

sede no Município de Lagamar.

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 3.732/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Pequenos Produtores Rurais de Imbiruçu, com sede no Município de Lagamar,

que possui como finalidade realizar obras e ações para a melhoria da qualidade de

vida da população local, especialmente a mais carente. Com esse propósito,

desenvolve programas que objetivem o desenvolvimento agrícola e o bem-estar da

população; promove ações sociais e recreativas de interesse da comunidade;

organiza atividades técnicas que possam integrar seus associados no mercado de

trabalho; combate a fome e a pobreza; realiza iniciativas que visam à proteção 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 3.732/2009,

em turno único.
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Sala das Comissões, 17 de maio de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.018/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Bairros de Teófilo Otôni, com sede no Município

de Teófilo Otôni.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.018/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Bairros de Teófilo Otôni, que possui como finalidade promover, apoiar e estimular

a união, a organização e as reivindicações dos moradores dos bairros do Município.

Dessa forma, a entidade desenvolve atividades assistenciais, educacionais,

culturais e recreativas; oferece assistência médica aos moradores mais carentes;

combate a pobreza por meio do incentivo à produção de alimentos e de campanhas

de distribuição de alimentos e de agasalhos, bem como à proteção à saúde da

família, da maternidade, da infância e da velhice, incentivando o aleitamento materno

e participando de campanhas de combate a doenças transmissíveis ou

infectocontagiosas.

Desempenha também atividades de implantação e gerenciamento de infraestrutura,

como saneamento básico, construção de novas habitações, eletrificação urbana e

saúde, bem como estimula a produção de produtos artesanais.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.018/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2010.
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Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.302/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe objetiva

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Assistência ao Barbosa da

Ponte – Acabap –, com sede no Município de Virgem da Lapa.

A proposição foi analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a

matéria, conforme determina o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.302/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Assistência ao Barbosa da Ponte – Acabap –, com sede no Município

de Virgem da Lapa, entidade beneficente fundada em 2007, que tem como objetivo

prioritário promover o bem-estar da família, principalmente de crianças até os 3 anos

de idade e gestantes.

Para isso, a Associação promove ações, organiza projetos e presta serviços

gratuitamente, visando ao desenvolvimento integral das crianças, priorizando

programas intersetoriais em nível estadual e municipal que satisfaçam seus objetivos.

Promove também debates, cursos e palestras, visando à divulgação dos resultados

de seus projetos, bem como a troca de conhecimentos sobre a infância e a gestação.

Dessa forma, não resta dúvida de que a entidade promove ações relevantes para a

comunidade em que está inserida, razão pela qual merece o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 4.302/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.306/2010
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Cáritas Diocesana de Araçuaí, com sede no Município

de Araçuaí.

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 4.306/2010 pretende declarar de utilidade pública a Cáritas

Diocesana de Araçuaí, com sede no Município de Araçuaí, que tem por meta

desenvolver atividades assistenciais e educacionais.

Para a consecução de seu propósito, promove ações de assistência social na área

da educação e da saúde, especialmente aquelas voltadas às mulheres, às crianças,

aos adolescentes, aos idosos e aos desvalidos em geral. Além disso, busca incutir

em seus associados e na comunidade valores universais como ética, cidadania,

direitos humanos e democracia.

Isso posto, consideramos oportuna a intenção de se conceder à Cáritas Diocesana

de Araçuaí a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.306/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.308/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária e dos Pequenos Produtores

Rurais de Pedra do Sino, com sede no Município de Carandaí.



____________________________________________________________________________
755

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 4.308/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Comunitária e dos Pequenos Produtores Rurais de Pedra do Sino, com

sede no Município de Carandaí, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1988,

que tem por finalidade congregar as pessoas dessa comunidade, promovendo o seu

desenvolvimento por meio de apoio às iniciativas de incremento à produção.

Além do seu objetivo principal, desenvolve atividades assistenciais, educacionais,

culturais e esportivas, sempre com o intuito de promover condições de melhoria na

qualidade de vida de seus associados.

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° 4.308/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2010

ATAS

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 5/5/2010

Às 10h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ruy Muniz,

Dalmo Ribeiro Silva e Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado Deiró Marra,

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 do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão e

comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do

Legislativo” nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios dos Srs. Marcelo José

Ferreira, Procurador da República (30/4/2010), Humberto Donizete Ferreira e Daniel

Flávio Carneiro Cruvinel, Presidentes das Câmaras Municipais de Patrocínio e

Coromandel, respectivamente (1º/5/2010). O Presidente acusa o recebimento do

Projeto de Lei nº 4.350/2010, no 1º turno, do qual designou relatora a Deputada

Gláucia Brandão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 4.350/2010 com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Lafayette de Andrada, em virtude de

redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os

Projetos de Lei nºs 921/2007 com a Emenda nº 1; 3.677, 3.999 e 4.133/2009; 4.139,

4.141, 4.199, 4.215, 4.227, 4.229, 4.299, 4.319, 4.333, 4.339 com a Emenda nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça; e 4.357/2010, que receberam parecer por sua
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aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Requerimentos nºs 5.861, 5.866, 5.878, 5.885 e 5.905/2010. Submetidos a discussão

e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 2.870/2008, 3.377, 3.645, 4.042 e 4.069/2009. 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 e Lafayette de Andrada em que

solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providência em favor

do diálogo com os servidores da Educação, como forma de solução para a greve em

curso; Gláucia Brandão e Carlin Moura em que solicitam seja encaminhado à

Secretaria da Educação pedido de concessão de apoio à edição da “Revista

Magalhães” e do “Suplemento Literário”, produzidos pela Escola Estadual Professora

Maria de Magalhães Pinto, localizada no Município de Igarapé, e para que seja

celebrado convênio para a cobertura da quadra de esportes da mencionada escola,

conforme vídeo e notas taquigráficas que encaminha referentes à audiência pública

realizada pela Comissão em 28/4/2010; Carlin Moura em que solicita reunião de

audiência pública para comemorar os 25 anos da “Lei do Grêmio Livre” - Lei Federal

nº 7.398, de 1984; em que solicita reunião de audiência publica para obter

esclarecimentos sobre o processo de concessão de benefícios funcionais e

previdenciários a servidores da área da educação; em que solicita reunião de

audiência pública, preferencialmente no Município de Itaobim, para debater a situação

da Escola Família Agrícola Bontempo, mantida pela Associação Escola Família

Agrícola do Médio e Baixo Jequitinhonha; em que solicita seja encaminhado à

Secretaria Municipal de Educação de Ibirité pedido de informações sobre os motivos

do não pagamento de vencimentos de servidores desse Município, conforme relato

contido no Ofício nº 26/2010, do Sind-UTE de Ibirité; Dalmo Ribeiro Silva, Ruy Muniz,

Carlin Moura e Lafayette de Andrada em que solicitam seja realizada visita à

Secretária de Planejamento e Gestão, para tratar das aposentadorias especiais dos

servidores da Educação. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 12 de maio de 2010.

Ruy Muniz, Presidente - Padre João.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 12/5/2010

Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ruy Muniz e

Padre João (substituindo o Deputado Carlin Moura por indicação do Bloco PMDB-PT-

PCdoB), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Ruy Muniz, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante da pauta, a deliberar sobre proposições da Comissão e a realizar

audiência pública para debater a autonomia da Unimontes e a necessidade de

garantir recursos no Orçamento do Estado para investimento na carreira dos

servidores da Universidade. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 3.087/2009, no 1º turno (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 4.367 e

4.403/2010 (Deputada Gláucia Brandão); 4.451/2010 (Deputado Carlin Moura);

4.371/2010 (Deputado Ruy Muniz) e 4.398/2010 (Deputado Deiró Marra), em turno

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

a votação de proposiões que dispensam a apreciação do Plenário. A Presidência

informa que não há quórum para a apreciação das matérias constantes da pauta e

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Luciana Meireles

Ribeiro, Diretora Central de Carrreiras e Remuneração, e Nilda Costa Silva, Diretora

de Monitoramento, representando Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de

Estado de Planejamento e Gestão; Isabel Brito, professora da Unimontes; e os Srs.

Paulo César Gonçalves de Almeida, Reitor da Unimontes; Luiz Alberto Rodrigues,

Subsecretário de Estado de Ensino Superior, representando Alberto Duque Portugal,

Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; Antônio Gonçalves

Maciel, Presidente da Associação dos Docentes da Unimontes; Isael Soares Queiroz,

servidor técnico-administrativo, representando os servidores da Unimontes; e Daniel



____________________________________________________________________________
759

Dias da Silva, Presidente do Diretório Central dos Estudantes da Unimontes, 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. A Presidência suspende os trabalhos ordinários da Comissão.

Reabertos os trabalhos, registra-se a presença da Deputada Gláucia Brandão e dos

Deputados Ruy Muniz e Carlin Moura, membros da Comissão. Estão presentes

também os Deputados Arlen Santiago, Gil Pereira, Carlos Pimenta, Padre João,

Adelmo Carneiro Leão, Weliton Prado e Paulo Guedes. Reabertos os debates, segue-

se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Ruy Muniz, Carlin Moura, Adelmo Carneiro Leão, Gil

Pereira, Arlen Santiago e Padre João (2) em que solicitam seja criado um grupo de

trabalho composto por Deputados, pelo Reitor da Unimontes e por representantes

dos servidores e dos corpos docente e discente dessa Universidade, para negociar

com a Seplag uma solução para os problemas vividos pela instituição, apontados nas

reinvindicações dos servidores; seja formulado apelo ao Presidente da República,

com cópia encaminhada ao Ministro da Educação, pela implantação imediata da

Universidade Federal do Norte de Minas Gerais, conforme pedido já entregue ao

Presidente que contou com o apoio de Senadores, do Vice-Presidente da República,

de Ministros de Estado e de lideranças políticas de todo o Estado. É recebido pela

Presidência requerimento do Deputado Carlos Pimenta em que solicita seja

encaminhado ao Supremo Tribunal Federal e à Advocacia-Geral do Estado pedido de

informações sobre a Adin 2447-7. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 17 de maio de 2010.

Ruy Muniz, Presidente - Carlin Moura.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
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13/5/2010

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Célio Moreira (substituindo o Deputado Fahim Sawan, por indicação da Liderança do

BSD) e Wander Borges (substituindo o Deputado Antônio Genaro, por indicação da

Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado 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 discutir e

votar proposições da Comissão. Registra-se a presença das Sras. Vereadora

Terezinha Berenice de Souza Van Stralen, Secretária da Mesa Diretora e Presidente

da Comissão de Direitos Humanos e Defesa Social da Câmara Municipal de Sabará;

Talita Martins, Delegada de Polícia de Sabará; Vânia Fernandes; e dos Srs.

Vereadores José Antônio de Lima, Presidente e Pedro Alves Martins, Vice-Presidente

da Câmara Municipal de Sabará; Ten.-Cel. Valter Braga, Subcorregedor,

representando o Cel. Cézar Romero Machado Santos, Corregedor-Geral da Polícia

Militar de Minas Gerais; e Marcos Luciano da Silva, Delegado da 4ª Delegacia

Regional em Sabará, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir, cada um por sua vez, os

convidados, que prestam esclarecimentos sobre o incidente em que um morador

desse Município foi atingido por disparo de arma de fogo durante uma abordagem

policial, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos

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

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de

Redação Final do Projeto de Lei nº 4.405/2010. 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 (4) em que solicita seja encaminhada à

Corte Internacional de Direitos Humanos manifestação de apoio ao III Programa

Nacional de Direitos Humanos - DNDH3 -, aprovado pela 11ª Conferência Nacional
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de Direitos Humanos; sejam encaminhados ao Secretário de Educação, ao

Superintendente de Ensino da Regional Centro-Metropolitana C, ao Ouvidor

Educacional do Estado, ao Presidente do Conselho Estadual de Educação, ao

Presidente da Câmara de Ensino Médio do Conselho Estadual de Educação e ao

Presidente da Federação das Associações de Pais e Alunos das Escolas Públicas de

Minas Gerais - Fapaemg - cópias das notas taquigráficas da reunião realizada no dia

12/5/2010 e pedido de providências em relação à denúncia de suposta agressão a

crianças por uma professora no Colégio Pedro II, da Rede de Ensino Pitágoras; seja

encaminhado ao Presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais

pedido de providências para agilizar a apuração da denúncia apresentada por Luiz

Carlos Soares Barbosa, sob o Protocolo nº 7244/2010; e ao Sr. Bruno Alexander

Vieira Soares, Coordenador da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde pedido de

providências em relação a referida dunúncia; dos Deputados Durval Ângelo e Wander

Borges (2) em que solicitam seja encancaminhado à Comissão de Direitos Humanos

da Câmara Municipal de Sabará, à Ouvidoria de Polícia, à Corregedoria da Polícia

Militar, à Delegacia de Polícia e à Promotoria de Justiça em Sabará cópias das notas

taquigráficas da reunião e pedido de providências em relação ao incidente ocorrido

nesse Município, em que um cidadão foi atingido por disparo de arma de fogo durante

uma abordagem policial; seja encaminhado à 15ª Companhia da Polícia Militar pedido

de informações sobre o roteiro, as placas, os nomes dos condutores e os números de

todas as viaturas dessa Companhia que circulavam no Bairro Vila Mariana entre os

dias 4 a 13/5/2010. 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 maio de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

13/5/2010

Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite e Rômulo Veneroso, membros da supracitada Comissão.
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Estão presentes, também, os Deputados Délio Malheiros e Célio Moreira. 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 discutir e votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Geraldo Flávio

Vasques, Procurador-Geral de Justiça Adjunto Jurídico, encaminhando informações

prestadas pelo 4º Promotor de Justiça da Comarca de Unaí sobre sua participação

em audiência pública desta Comissão nesse Município, e Sebastião Alexandre

Ramos, Diretor-Geral do Centro de Referência em Saúde e Educação no Trânsito,

encaminhando notificação do Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais a

sua entidade e solicitando intervenção desta Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação é aprovado

o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 762/2007 (relator:

Deputado Rômulo Veneroso). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 4.468/2010 (relatora: Deputada Maria

Tereza Lara) e 4.469/2010 (relator: Deputado Tenente Lúcio), que receberam parecer

por sua aprovação. Submetido a votação é aprovado o Requerimento nº 5.996/2010.

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, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio em que solicitam seja realizada reunião de

audiência pública, no Município de Poços de Caldas, com a finalidade de debater com

a comunidade e autoridades a questão de segurança pública na Região Integrada de

Segurança Pública sediada nesse Município; da Deputada Maria Tereza Lara e dos

Deputados João Leite e Rômulo Veneroso em que solicitam seja realizada reunião de

audiência pública com a finalidade de debater o processo de integração das Polícias
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Civil e Militar, tendo em vista divergências ocorridas entre membros das duas

corporações; da Deputada Maria Tereza Lara em que solicita a participação da

Comissão em audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Ouro Branco

com a finalidade de criar medidas para coibir delitos e de promover medidas

alternativas para garantir tranquilidade ao cidadão; do Deputado Antônio Júlio em que

solicita seja encaminhado ao Juiz da Vara de Execução Criminal da Comarca de Pará

de Minas, Sr. Carlos Donizete Ferreira da Silva, e à Diretora da Penitenciária Pio

Canedo, Sra. Sara Simões, pedido de informações sobre o número de vagas

existentes nessa Penitenciária e a quantidade de presos recolhidos, especificando os

provisórios e os definitivos; do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja

encaminhado aos policiais militares do 48º BPM, que integram o Grupamento

Especializado de Patrulhamento em Área de Risco - Gepar - manifestação de aplauso

pela operação que culminou na maior apreensão de drogas no Município de Ibirité.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Rômulo Veneroso.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

14/5/2010

Às 9h15min, comparece na Câmara Municipal de Inhapim 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, supostas violações aos direitos

humanos na Apae de Inhapim e a omissão do Município nos repasses orçamentários

legais a essa instituição. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir as Sras. Maria Tereza Feldner, Procuradora Jurídica, representando Sérgio

Sampaio Bezerra, Presidente da Federação das Apaes no Estado de Minas Gerais -

Feapaes-MG -; Denise Maria Chagas Luca, Lorena de Siqueira Santos, Maria Zeli
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Coelho Alves e Nádia de Oliveira Rocha, Vereadoras de Inhapim; e os Srs. Cesar

Augusto Torres, Secretário Municipal de Administração, representando Grimaldo de

Oliveira Bicalho, Prefeito Municipal de Inhapim; Vereador Geraldo Vieira de Freitas,

Presidente da Câmara Municipal; João Batista Marques, Vice-Prefeito Municipal de

Inhapim; Paulo Rosa de Oliveira, Secretário Municipal de Assistência Social; Bruno

Schiavo Cruz, Promotor de Justiça da Comarca de Inhapim; Flávio Dias Fernandes,

Geraldo Vieira de Freitas, Jean José Siqueira, Vereadores de Inhapim, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais; logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

17/5/2010

Às 10h15min, comparecem na Câmara Municipal de Vespasiano 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 debater, em audiência pública, questões relativas à segurança

pública no Município e região, e discutir e votar proposições da Comissão. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Vereadora Ana

Ferreira Neves da Rocha, Presidente da Câmara Municipal de Vespasiano; a Ten.-

Cel. PM Cláudia Araújo Romualdo, Comandante do 36º Batalhão de Polícia Militar; a

Sra. Ana Glaura, Delegada Regional de Vespasiano; e os Srs. Daniel de Oliveira,
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Promotor de Justiça da Comarca de Vespasiano, representando Alceu José Torres

Marques, Procurador-Geral de Justiça; Maria Heloísa Vieira, Assessora da Gerência

Regional de Saúde em Belo Horizonte, Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário

de Estado de Saúde; o Cel. PM Aryone Juarez de Almeida Júnior, Comandante da 3ª

Região de Polícia Militar, representando o Cel. PM Renato Vieira de Souza,

Comandante-Geral da PMMG; os Srs. Elcides José Batista Guimarães, Chefe do

Departamento de Polícia Civil de Vespasiano, representando Marco Antônio Monteiro

de Castro, Chefe de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Ronaldo Silvestre,

Presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública em Vespasiano na

Região de Santa Clara, 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 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 da Deputada Maria

Tereza Lara e dos Deputados João Leite e Rômulo Veneroso (9) em que solicitam

seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedidos de providência para

transferir a gestão das cadeias públicas de Mariana e Itabirito da Polícia Civil para a

Subsecretaria de Administração Prisional; para a instalação de uma Comissão de

Monitoramento da Violência em Eventos Esportivos e Culturais - Comoveec - na área

da 3ª Região Integrada de Segurança Pública - Risp -, com sede em Vespasiano;

para dotar o Centro de Penas Alternativas de Vespasiano de infraestrutura e serviços

adequados à sua finalidade; sejam encaminhados ao Presidente do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais pedidos de providências para designar um Juiz

substituto para responder pela Vara de Execuções Criminais na Comarca de

Vespasiano, durante o período de licença-maternidade da Juíza titular; e para instalar

a segunda Vara de Execuções Criminais na mesma Comarca, conforme previsto na

Lei de Organização e Divisão Judiciária; seja encaminhado ao Defensor Público Geral

do Estado de Minas Gerais pedido de providências para designar Defensores
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Públicos para a referida Comarca, tendo em vista a inexistência desses servidores no

Município; seja encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de informações sobre os

dados constantes nos registros do Sistema Único de Saúde relativos ao uso de

drogas ilícitas na área abrangida pela 3ª Risp; seja encaminhado ao Superintendente

Regional da Polícia Rodoviária Federal pedido de informações sobre a violência, a

criminalidade e os acidentes de trânsito ocorridos nas rodovias sob responsabilidade

da Polícia Rodoviária Federal na área correspondente à 3ª Risp; seja encaminhado

ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais pedido de informações sobre

a violência, a criminalidade e os acidentes ocorridos nas rodovias sob

responsabilidade do poder público estadual na área da 3ª Risp. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2010.

João Leite, Presidente - Tenente Lúcio - Rômulo Veneroso - Célio Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.309/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores e Produtores Rurais do

Araçás - Acompra -, com sede no Município de Desterro do Melo.

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 4.309/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores e Produtores Rurais do Araçás - Acompra -, com sede no

Município de Desterro do Melo, que possui como finalidade implementar ações
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objetivando a melhoria da qualidade de vida da população local.

Com esse objetivo a entidade desenvolve atividades educacionais, culturais e

esportivas; oferece proteção à saúde da família, da infância, da juventude e da

velhice; combate a fome e a pobreza; orienta sobre a preservação do meio ambiente;

promove a habilitação das pessoas com deficiência, visando à sua inserção na

comunidade; e integra seus beneficiados no mercado de trabalho por meio da

promoção de cursos profissionalizantes.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.309/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.310/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação dos (das) Pequenos (nas) Agricultores e

Agricultoras Rurais de Espírito Santo, com sede no Município de Mercês.

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 4.310/2010 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. Trata-se de entidade civil sem fins

lucrativos, fundada em 2008, que busca congregar agricultores dessa comunidade,

promovendo seu desenvolvimento por meio do apoio a iniciativas de incremento da

produção no meio rural.

A instituição desenvolve atividades assistenciais, educacionais, culturais,
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econômicas, ambientais e políticas; implementa projetos na área de infraestrutura;

combate a fome e a pobreza, gerando segurança alimentar e nutricional; realiza

ações para o fortalecimento da agricultura familiar e incentiva as práticas

agroecológicas, cooperativistas e agroindustriais para agregar valor aos seus

produtos.

Por isso, é oportuna a intenção de se lhe conceder a declaração de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.310/2010 em turno

único, na forma original.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.311/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da Bica, com sede no

Município de Pedralva.

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 4.311/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro da Bica, com sede no Município de Pedralva, que tem como

finalidade realizar obras e ações visando à melhoria da qualidade de vida da

população local.

Com esse propósito, oferece atividades nas áreas da educação, da cultura, do

esporte e do lazer, ampara crianças e adolescentes carentes, orienta sobre a

preservação do meio ambiente e oferece proteção à saúde da família, da

maternidade, da infância, da adolescência e da velhice.
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Além disso, desenvolve campanhas de conscientização junto aos associados e à

comunidade em geral sobre seus direitos, fomenta o espírito comunitário estimulando

a solidariedade e a integração entre os moradores da localidade e 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 4.311/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.367/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

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

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

de Ipatinga.

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

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com 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 nº 4.367/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Caravelas Esporte Clube, com sede no Município de Ipatinga, que possui como

finalidade aprimorar a difusão do civismo e da cultura física, com ênfase na prática do

futebol, inclusive o feminino, podendo competir em todas as modalidades esportivas

amadoristas especializadas, além de promover atividades sociais e culturais. Dessa

maneira, incentiva as pessoas, por meio do esporte e da cultura, a se tornarem

agentes de sua própria transformação e colaboradores na construção de uma

sociedade mais justa e solidária.

Esclareça-se que a referida Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem por objetivo adequar o nome da entidade ao
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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 4.367/2010,

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

Justiça.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2010.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.371/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto Marianense de Socialização pelo Esporte -

Imse -, com sede no Município de Mariana.

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 4.371/2010 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Instituto Marianense de Socialização pelo Esporte - Imse -, com sede no Município de

Mariana. Entidade civil, sem fins lucrativos, o Instituto tem como propósito principal

promover ações sociais destinadas às crianças carentes da comunidade, visando

contribuir para seu desenvolvimento e consequente melhoria em sua qualidade de

vida.

Para o cumprimento de seus objetivos programáticos, a instituição procura

desenvolver a socialização infantil por meio da prática orientada do futebol; fomentar

programas e ações voluntárias; e promover palestras e visitas culturais. Busca ainda

firmar convênios e parcerias com instituições públicas, privadas, organizações não

governamentais - ONGs - ou organizações da sociedade civil de interesse público -

Oscips.
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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° 4.371/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2010.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.382/2010

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 o Conselho Comunitário Mutirão Nova Esperança, com

sede no Município de Santa Cruz de Salinas.

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 4.382/2010 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário Mutirão Nova Esperança, fundado em 1997, na Fazenda Mutirão Nova

Esperança, região de Sumidouro, no Município de Santa Cruz de Salinas. Sem fins

lucrativos, a entidade tem como objetivo lutar na defesa dos direitos da comunidade e

colaborar para a solução dos problemas que a afligem, destacadamente aqueles

relacionados à saúde, educação, alimentação e habitação.

A instituição promove atividades culturais e recreativas, incentiva o trabalho rural

em grupo e em comunidade, presta assistência nas áreas de saúde e educação,

busca a integração de seus assistidos no mercado de trabalho e ajuda os moradores

por meio de serviços de radiodifusão comunitária.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.382/2010,
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em turno único.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.402/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Evangélicos de

Uberlândia - Asceube -, com sede no Município de Uberlândia.

Examinada 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 4.402/2010 visa declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Evangélicos de Uberlândia - Asceube -, com sede no Município de

Uberlândia, que tem como finalidade desenvolver atividades comunitárias,

assistenciais, culturais, educativas, recreativas, sociais e beneficentes, voltadas à

formação profissional e humana dos membros da comunidade em que atua.

Na consecução de suas metas, a Associação desenvolve ações voltadas à

proteção da família, da maternidade, da infância, da adolescência e da velhice, ao

combate à fome e à pobreza e ao fortalecimento da assistência social aos mais

carentes. Além disso, presta serviços de radiodifusão comunitária e trabalha em

defesa do exercício da cidadania plena.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.402/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.403/2010
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Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

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

utilidade pública o Salvador Futebol Clube, com sede no Município de Capim Branco.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.403/2010 pretende declarar de utilidade pública o Salvador

Futebol Clube, com sede no Município de Capim Branco, que possui como finalidade

proporcionar a difusão de atividades sociais cívico-culturais e desportivas,

principalmente do futebol, além de competir em todas as modalidades esportivas

amadoristas especializadas. Realiza também atividades de caráter social, cultural e

educativo, buscando a integração dos seus associados com os moradores locais.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.403/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2010.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.066/2009

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

criação, a implantação e o desmembramento de parques florestais e dá outras

providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 4/12/2009, foi o projeto examinado

preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou. Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao
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mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei sob comento objetiva trazer à apreciação dos parlamentares

mineiros as propostas de criação, ampliação e desmembramento de parques

localizados no território do Estado, visando ampliar o controle dos representantes do

povo sobre as ações do Poder Executivo voltadas para o disciplinamento ambiental.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que a matéria é de

competência legislativa concorrente, estando disciplinada pela Lei Federal nº 9.985,

de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII, da Constituição

Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – Snuc

– e dá outras providências. Assim, não caberia ao Estado de Minas Gerais legislar

sobre o tema de forma diversa.

A referida lei, conhecida como Lei do Snuc, prevê que unidades de conservação –

UCs – poderão ser criadas por meio de lei ou ato administrativo, sendo permitidas as

ampliações, sem modificação da área previamente existente, por instrumento

normativo de mesmo nível hierárquico do que criou a unidade. Já a modificação dos

limites originais de uma UC, por desmembramento, reconfiguração ou supressão,

somente poderá ocorrer mediante lei.

Dessa forma, uma área que tenha sido considerada de interesse para a

preservação mediante estudos técnicos e consulta pública, conforme disposto pelo §

2º do art. 22 da Lei do Snuc, não poderá ter seu título de UC revogado por meio de

ato administrativo do Poder Executivo. Essa vedação, além de conferir segurança

jurídica às relações estabelecidas entre o Estado e os proprietários de imóveis da

região abarcada pela UC, assegura que a proteção ambiental instituída somente

poderá ser desfeita mediante ampla discussão no âmbito do Poder Legislativo.

Tendo tais regras em vista, a Comissão de Constituição e Justiça constatou

divergência entre dois dispositivos da norma mineira que versa sobre o tema, a Lei nº

14.309, de 2002, que dispõe sobre as Políticas Florestal e de Proteção à

Biodiversidade no Estado. Visando sanar essa divergência, essa Comissão propôs,

por meio do Substitutivo nº 1, que apresentou, a supressão do § 3º do art. 24 dessa

lei, por seu conteúdo se afastar do previsto na referida Lei do Snuc.
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Segundo tal dispositivo, “as categorias e os limites das unidades de conservação de

uso sustentável só podem ser alterados por meio de lei”, o que, no tocante à

alteração dos limites das áreas, está em desacordo com a norma federal, que, como

mencionado, permite a ampliação de UC que tenha sido criada por ato administrativo

por meio de instrumento normativo de mesmo nível hierárquico.

Contudo, ao se suprimir o referido dispositivo, elimina-se o comando que restringe a

mudança de categoria das UCs de uso sustentável ao processo legislativo ordinário,

de modo a ensejar a interpretação de que essa mudança de categoria de UC pode

ser feita tanto por lei quanto por ato administrativo. Assim, torna-se necessária a

apresentação de emenda que assegure a manutenção do controle social desta Casa

sobre a mudança de categoria, conforme procedemos no substitutivo que

apresentamos na conclusão.

Avançando na discussão sobre o mérito da proposição, impõe-se também analisar

o instituto da consulta pública. Segundo dispõe o § 4º do art. 25 da Lei nº 14.309, de

2002, “a criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos

técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os

limites mais adequados para a unidade (...)”, sendo a consulta pública dispensável no

caso da criação de estação ecológica ou reserva biológica.

Como se observa, a faculdade da não realização da consulta pública nos casos

citados caminha na direção oposta à do objetivo mais amplo da proposição, qual seja

o de assegurar o controle do povo sobre as ações que possam restringir o uso do

solo no território estadual. Dessa forma, urge também suprimir tais exceções,

estendendo a consulta pública a todos os casos de criação de UCs.

Já no tocante à adequação da técnica legislativa, verifica-se que os dispositivos da

Lei nº 14.309, de 2002, relativos à criação, à modificação de limites e à mudança de

categoria de UCs se encontram dispersos em vários artigos da lei mineira, o que

dificulta a compreensão objetiva do tema. Tendo isso em conta, propomos reunir

todas essas medidas em dispositivo único, suprimindo os comandos dispersos e

promovendo apenas as modificações citadas.

Portanto, apresentamos o Substitutivo nº 2, que incorpora a proposta apresentada

pela Comissão de Constituição e Justiça no que se refere aos limites das unidades de
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conservação, torna a consulta pública obrigatória para todos os casos de criação de

UCs e organiza os dispositivos relacionados ao tema.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.066/2009, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre as Políticas

Florestal e de Proteção à Biodiversidade no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 26 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 26 – As unidades de conservação são criadas por ato do poder público.

§ 1º – A criação de unidade de conservação deve ser precedida de estudos

técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os

limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento.

§ 2º – No processo de consulta de que trata o § 1º, o poder público obriga-se a

fornecer informações objetivas e adequadas à compreensão da população local e de

outros interessados.

§ 3º – A mudança de categoria de uma unidade de conservação só pode ser feita

por meio de lei.

§ 4º – A ampliação de uma unidade de conservação, sem modificação dos seus

limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento

normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos

os procedimentos de consulta estabelecidos no § 2º deste artigo.

§ 5º – A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só

pode ser feita mediante lei específica.”.

Art. 2º – Ficam revogados o § 3º do art. 24 e os §§ 4º, 5º e 6º do art. 25 da Lei nº

14.309, de 2002.

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

Sala das Comissões, 18 de maio de 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Gil Pereira.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2010

ATAS

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 18/5/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Correspondência: Mensagem nº 503/2010 (encaminhando o Projeto de Lei nº

4.576/2010), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.577 a 4.593/2010 -

Requerimentos nºs 6.124 a 6.187/2010 - Requerimento da Deputada Gláucia

Brandão e outros - Proposições não Recebidas: Requerimento do Deputado Ademir

Lucas - Comunicações: Comunicações das Comissões de Participação Popular e de

Segurança Pública (2) e do Deputado Sávio Souza Cruz - Oradores Inscritos:

Discursos dos Deputados Carlin Moura, Padre João, Weliton Prado e Antônio Júlio -

2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência -

Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos: Requerimento da Deputada Gláucia Brandão e outros; deferimento -

Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

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

- Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -

Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan -

Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Leonardo Moreira - Luiz Humberto

Carneiro - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira -
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Padre João - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Tenente Lúcio -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

“MENSAGEM Nº 503/2010*

Belo Horizonte, 18 de maio de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que estabelece as diretrizes para elaboração

dos Orçamentos Fiscal e de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado,

para o exercício de 2011, conforme dispõem o § 2º do art. 165 da Constituição da

República, o inciso II do art. 153 e o art. 155 da Constituição do Estado, e o inciso II

do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do

Estado.

O projeto de lei em pauta objetiva orientar a elaboração da lei orçamentária anual,

estabelecer as metas e prioridades da Administração Pública estadual, dispor sobre a

política de aplicação da agência financeira oficial, administração da dívida e

operações de crédito, e sobre as alterações na legislação tributária e tributário-

administrativa.

Pela proposta, a manutenção do equilíbrio fiscal continua sendo o objetivo que
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norteia as ações da Administração Pública, buscando-se compatibilizar arrecadação e

receitas com despesas necessárias ao funcionamento do Estado e a priorização de

investimentos nas áreas mais sensíveis.

Conforme estabelece o art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio

de 2000, integram o projeto os seguintes Anexos:

. Metas Fiscais, relativas às receitas e às despesas; e

. Riscos Fiscais, nos quais se avaliam os passivos contingentes e outros riscos

capazes de afetar as contas públicas.

Cabe ressaltar que o texto encaminhado foi elaborado em regime de colaboração

dos Poderes do Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de

Contas.

Essas, Excelentíssimo Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter ao

elevado exame de seus Nobres Pares o presente projeto de lei.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.576/2010

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício

financeiro de 2011 e dá outras providências.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1° – Ficam estabelecidas, em cumprimento ao di sposto no art. 155 da

Constituição do Estado e na Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de

2000, as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2011, que

compreendem:

I – as prioridades e metas da Administração Pública estadual;

II – as diretrizes gerais para o Orçamento;

III – as disposições sobre alterações na legislação tributária e tributário-

administrativa;

IV – a política de aplicação da agência financeira oficial;

V – as disposições sobre a administração da dívida e as operações de crédito; e

VI – as disposições finais.

CAPÍTULO II
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DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Art. 2° – As prioridades e metas da administração p ública estadual para o exercício

de 2011, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do

Estado e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram o orçamento

fiscal, correspondem, para o Poder Executivo, às metas relativas ao exercício de

2011 definidas para os Programas Estruturadores detalhadas no Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG 2008-2011, e, para a Defensoria Pública, o Ministério

Público, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG – e os Poderes

Legislativo e Judiciário, às metas consignadas nos respectivos programas finalísticos

do mesmo plano.

§ 1º - Os orçamentos serão elaborados em consonância com as prioridades e

metas a que se refere o caput, adequadas à Revisão do PPAG 2008-2011 para o

exercício de 2011.

§ 2º - As prioridades e metas relacionados nos termos deste artigo terão

precedência na alocação de recursos na lei orçamentária de 2011 e em sua

execução, não se constituindo, todavia, em limite para programação da despesa.

Art. 3° – A elaboração do projeto de lei orçamentár ia de 2011 e a execução da

respectiva lei deverão considerar a obtenção do superávit primário, conforme

discriminado no Anexo I – Metas Fiscais desta lei.

CAPÍTULO III

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA O ORÇAMENTO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 4° – A lei orçamentária para o exercício de 20 11, que compreende o Orçamento

Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, será

elaborada conforme as diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidas na revisão

anual do PPAG 2008-2011 e nesta lei, observadas as normas da Lei Federal n°

4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal n° 101, de 2000.

Art. 5° – O Orçamento Fiscal compreenderá a program ação dos Poderes do

Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais, bem como de seus fundos, órgãos, autarquias, fundações e
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empresas estatais dependentes, devendo a correspondente execução orçamentária e

financeira da receita e da despesa ser registrada no Sistema Integrado de

Administração Financeira do Estado de Minas Gerais – SIAFI-MG.

Art. 6° – Os valores das receitas e das despesas co ntidos na lei orçamentária anual

e nos quadros que a integram serão expressos em preços correntes.

Art. 7° – As propostas parciais dos órgãos e entida des dos Poderes Legislativo,

Judiciário e Executivo, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do TCEMG

serão encaminhadas à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG –,

por meio do Módulo de Elaboração da Proposta Orçamentária do Sistema

Orçamentário - SISOR, até o dia 6 de agosto de 2010, para fins de consolidação do

projeto de lei orçamentária para o exercício de 2011, observadas as disposições

desta lei.

Parágrafo único – O Poder Executivo tornará disponível para os demais Poderes,

para o Ministério Público, para a Defensoria Pública e para o TCEMG, até o dia 3 de

julho de 2010, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 2011,

inclusive da receita corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.

Art. 8° – Acompanharão a proposta orçamentária, alé m dos quadros exigidos pela

legislação em vigor:

I – demonstrativo consolidado do Orçamento Fiscal;

II – demonstrativo da receita corrente líquida;

III – demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e no

desenvolvimento do ensino, para fins do disposto no art. 201 da Constituição do

Estado;

IV – demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de saúde, para

fins do disposto no § 1° do art. 158 da Constituiçã o do Estado;

V – demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e serviços públicos de

saúde, para fins do disposto na Emenda à Constituição da República n° 29, de 13 de

setembro de 2000;

VI – demonstrativo dos recursos a serem aplicados no amparo e fomento à

pesquisa, para fins do disposto na Emenda à Constituição do Estado n° 17, de 20 de

dezembro de 1995;
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VII – demonstrativo do serviço da dívida para 2011, com identificação da natureza

da dívida e discriminação do principal e dos acessórios, acompanhado da memória

de cálculo das estimativas das despesas com amortização e com juros e encargos;

VIII – demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos investimentos em

obras previstos para 2011, especificados por Município, no qual conste o estágio em

que as obras se encontram;

IX – demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no art. 169 da

Constituição da República e na Lei Complementar Federal n° 101, de 2000;

X – demonstrativo da previsão de arrecadação do Imposto sobre Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –, discriminado

por gênero;

XI – demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a despesa decorrente

de isenção, anistia, transação, remissão, subsídio e benefício de natureza financeira,

tributária e creditícia;

XII – demonstrativo da Receita Corrente Ordinária do Estado, desdobrada em

categorias econômicas, origens, espécies, rubricas, alíneas e subalíneas;

XIII – demonstrativo regionalizado, em valores nominais e percentuais, das

despesas decorrentes de atividades de fomento do Estado, por função orçamentária

e por tipo de receita, referentes aos exercícios de 2009 e 2010 e à previsão para o

exercício de 2011;

XIV – demonstrativo das despesas da Unidade de Gestão Previdenciária Integrada

– Ugeprevi –, instituída pela Lei Complementar n° 1 00, de 5 de novembro de 2007;

XV – demonstrativo dos recursos a serem aplicados na educação básica, nos

termos do art. 212 da Constituição da República e no art. 60 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias - ADCT, com a redação dada pela Emenda à

Constituição n° 53, de 19 de dezembro de 2006;

XVI – demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente na

execução da política estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável,

conforme o disposto na Lei n° 15.982, de 19 de jane iro de 2006;

XVII – demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente em
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ações voltadas para a criança e o adolescente;

XVIII – demonstrativo da previsão das despesas de natureza indenizatória a serem

pagas nos exercícios de 2010 e 2011, especialmente aquelas referentes ao prêmio

de produtividade;

XIX – demonstrativo dos recursos a serem aplicados no desenvolvimento social dos

municípios classificados nas cinqüenta últimas posições no relatório do Índice Mineiro

de Responsabilidade Social – IMRS, nos termos do disposto nos arts. 4º e 5º da Lei

Estadual nº 17.172/2002.

§ 1° – Para fins do disposto no inciso V, considera m-se ações e serviços públicos

de saúde aqueles implementados em consonância com os arts. 200 da Constituição

da República e 190 da Constituição do Estado.

§ 2° – Para fins do disposto no inciso XIII, serão consideradas as despesas dos

fundos estaduais que fomentem atividades produtivas.

Art. 9º – Os recursos previstos no inciso II do § 2° do art. 198 da Constituição da

República deverão ser aplicados integralmente no exercício financeiro de 2011,

sendo apurados pela soma das despesas que forem devidamente empenhadas nos

termos do art. 63 da Lei Federal n° 4.320, de 1964,  e das despesas decorrentes das

ações e serviços públicos de saúde realizados por entidades não integrantes do

Orçamento Fiscal.

Art. 10 – A lei orçamentária e seus créditos adicionais somente incluirão novos

projetos de investimento em obras da Administração Pública estadual se:

I – as dotações consignadas às obras já iniciadas forem suficientes para o

atendimento de seu cronograma físico-financeiro; e

II – as obras novas forem compatíveis com o PPAG 2008-2011 e sua revisão anual

e tiverem sua viabilidade técnica, econômica e financeira comprovada.

Parágrafo único – Entendem-se como obras iniciadas aquelas cuja execução, até

30 de junho de 2010, tiver ultrapassado 35% (trinta e cinco por cento) do seu custo

total estimado.

Art. 11 – É obrigatória a consignação de recursos na lei orçamentária para lastro de

contrapartida a empréstimos contratados, bem como para pagamento de

amortização, juros e outros encargos.
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Art. 12 – A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual a convênios e

operações de crédito previstos para o exercício de 2011, no âmbito do Poder

Executivo, será consignada na dotação Encargos Gerais do Estado, a cargo da

Seplag, e a alocação de créditos aos órgãos e entidades estaduais responsáveis pela

execução dos convênios está condicionada à garantia de ingresso dos recursos a

serem transferidos ao Estado, nos termos de regulamento.

Parágrafo único – A liberação das cotas orçamentárias para a execução de

convênios somente poderá ser processada após o efetivo ingresso dos recursos

financeiros.

Art. 13 – Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na

forma e com o detalhamento constantes na lei orçamentária anual e encaminhados

pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa.

Art. 14 - A lei orçamentária conterá reserva de contingência, constituída

exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, equivalente a, no mínimo, 1% (um

por cento) da receita corrente líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para

abertura de créditos adicionais e para o atendimento de passivos contingentes e

outros riscos e eventos imprevistos.

Art. 15 – Para atender ao disposto no inciso II do § 1° do art. 169 da Constituição da

República, ficam autorizados a concessão de vantagem, o aumento de remuneração,

a criação de cargos, empregos e funções ou a alteração de estrutura de carreiras,

conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer

título, observado o disposto na Lei Complementar Federal n° 101, de 2000.

Seção II

Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Subseção I

Da Estrutura do Orçamento e das Alterações Orçamentárias

Art. 16 – O Orçamento Fiscal terá sua despesa discriminada por:

I – Unidade Orçamentária;

II – Função;

III – Subfunção;

IV – Programa;
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V – Projeto, Atividade ou Operação Especial;

VI – Categoria de Despesa;

VII – Grupo de Despesa;

VIII – Modalidade de Aplicação;

IX – Identificador de Programa Governamental;

X – Fonte de Recurso;

XI – Identificador de Procedência e Uso.

§ 1° – Os conceitos de função, subfunção, programa,  projeto, atividade e operação

especial são aqueles dispostos na Portaria n° 42 do  Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999.

§ 2° – Os conceitos e códigos de categoria econômic a, grupo de despesa e

modalidade de aplicação são aqueles dispostos na Portaria Interministerial da

Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal n° 163, de 4

de maio de 2001, e suas alterações.

§ 3° – O identificador de programa governamental se rá utilizado para a

discriminação de programas estruturadores, associados e especiais.

Art. 17 – A modalidade de aplicação e o identificador de procedência e uso

aprovados na lei orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser modificados

no Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais -

SIAFI-MG, nos termos de regulamento, para atender às necessidades da execução.

Parágrafo único – As modificações a que se refere o caput também poderão ocorrer

quando da abertura de créditos suplementares autorizados na lei orçamentária.

Art. 18 – Os créditos suplementares e especiais serão abertos conforme

detalhamento constante no art. 16 desta lei, para o Orçamento Fiscal, e no art. 29,

para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.

§ 1º – A inclusão de grupos de despesa, fontes de recursos e de identificador de

procedência e uso em projetos, atividades e em operações especiais será feita por

meio de abertura de crédito suplementar.

§ 2º - O processamento dos créditos adicionais de quaisquer dos órgãos, entidades

e Poderes do Estado estará condicionado à adimplência no Sistema de Informações

Gerenciais e de Planejamento - SIGPLAN, nos termos da Lei 17.347/2008 e
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respectivos atos complementares.

Art. 19 – O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar,

transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na

Lei Orçamentária de 2011 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção,

transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e

entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições.

Subseção II

Das Disposições e Limites para Programação da Despesa

Art. 20 – Para a elaboração das propostas orçamentárias com recursos à conta do

Tesouro Estadual, as outras despesas correntes e as despesas de capital serão

fixadas conforme especificado a seguir:

I – o limite para os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público, a

Defensoria Pública e o TCEMG será estabelecido pela comissão permanente de que

trata o § 2° do art. 155 da Constituição do Estado e terá como parâmetro o montante

global da lei orçamentária de 2010 destinado a esses Poderes e órgãos;

II – o limite para cada órgão e entidade do Poder Executivo será estabelecido pela

Junta de Programação Orçamentária e Financeira – JPOF – e terá como parâmetro a

lei orçamentária de 2010.

Parágrafo único – Excetuam-se do disposto nos incisos I e II do caput as despesas

decorrentes do pagamento de precatórios e sentenças judiciais, de juros, encargos e

amortização da dívida.

Art. 21 – As despesas com pessoal e encargos sociais dos Poderes Legislativo,

Judiciário e Executivo, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do TCEMG

terão como limite, na elaboração de suas propostas orçamentárias, a despesa com a

folha de pagamento do mês de abril de 2010, excluídas despesas sazonais e

extraordinárias, projetada para o exercício de 2011, considerando a revisão geral

anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição da República e eventuais

acréscimos legais, observadas as limitações dispostas no parágrafo único do art. 22

da Lei Complementar Federal n° 101, de 2000.

Art. 22 – Para fixação da despesa financiada com recursos provenientes de receitas

vinculadas e diretamente arrecadadas deverá ser observada:
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I – retenção de 13% (treze por cento) para as receitas que, nos termos da Lei

Federal n° 9.496, de 11 de setembro de 1997, compon ham a base de cálculo para

pagamento da dívida do Estado com a União;

II – retenção de 1% (um por cento) para as receitas que, nos termos da Lei Federal

n° 9.715, de 25 de novembro de 1998, componham a ba se para apuração das

contribuições ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep.

Parágrafo único – As despesas administrativas decorrentes da arrecadação de

taxas, as de receitas vinculadas e as de recursos diretamente arrecadados serão

financiadas com recurso proveniente dessa arrecadação, respeitado o disposto no

inciso III do art. 5° da Lei Complementar n° 91, de  19 de janeiro de 2006.

Art. 23 – As empresas estatais dependentes não poderão programar despesas de

investimento com recursos diretamente arrecadados quando suas despesas

correntes forem de responsabilidade, no todo ou em parte, do Tesouro Estadual.

§ 1° – O disposto neste artigo poderá ser excepcion ado pela JPOF.

§ 2° – As empresas estatais dependentes que não int egrarem os dados da

execução orçamentária e financeira no SIAFI-MG não terão suas cotas orçamentárias

e financeiras disponibilizadas.

Subseção III

Das Transferências Voluntárias

Art. 24 – A celebração de convênio ou instrumento congênere para transferência de

recursos a entidades privadas sem fins lucrativos e a sua programação na lei

orçamentária estão condicionadas ao cumprimento dos dispositivos legais em vigor.

§ 1° – As pessoas físicas ou jurídicas interessadas  em estabelecer convênios com a

Administração Pública estadual deverão estar devidamente habilitadas no Cadastro

Geral de Convenentes – Cagec –, instituído pelo Decreto n° 44.293, de 10 de maio de

2006.

§ 2° – É vedada a celebração e o aditamento de conv ênio ou instrumento

congênere com pessoa física ou jurídica que se apresentar em situação irregular,

bloqueada na tabela de credores do SIAFI-MG ou com pendências documentais no

CAGEC.

§ 3° – Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que se refere o caput
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as caixas escolares da rede estadual de ensino.

Art. 25 – A transferência voluntária de recursos para Município, em virtude de

convênio, acordo ou instrumento congênere, salvo durante a vigência de estado de

calamidade pública ou emergência decretado no Município e homologado pelo

Governador do Estado, fica condicionada à comprovação, por parte do Município

beneficiado, de:

I – atendimento aos requisitos estabelecidos no § 1° do art. 25 da Lei

Complementar Federal n° 101, de 2000; e

II – instituição e arrecadação da totalidade dos impostos de sua competência

previstos na Constituição da República.

§ 1° – A transferência de que trata o caput terá finalidade específica e estará

condicionada ao oferecimento de contrapartida, pelo Município beneficiado, não

inferior a:

I – 5% (cinco por cento) para os Municípios do Estado incluídos nas áreas de

atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE – ou do Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – IDENE –, ou para os

Municípios com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M – menor ou

igual a 0,776 (zero vírgula setecentos e setenta e seis), segundo cálculo efetuado

pela Fundação João Pinheiro para o ano de 2000;

II – 10% (dez por cento) para os Municípios não incluídos no inciso I; e

III – 1% (um por cento) para os Municípios cuja quota do Fundo de Participação dos

Municípios – FPM – seja superior ao valor do repasse do ICMS recebido no mês

imediatamente anterior.

§ 2° – A exigência de contrapartida, fixada no § 1° , não se aplica às transferências

destinadas à cobertura de gastos com ensino básico e com saúde.

§ 3° – É vedada a transferência de recursos a Munic ípio em situação irregular,

bloqueado na tabela de credores do SIAFI-MG.

§ 4° – A Auditoria-Geral do Estado manterá cadastro  atualizado sobre a

adimplência dos entes federativos para efeito de transferência voluntária do Estado.

Art. 26 – As entidades de direito privado que receberem transferências de recursos

públicos por meio de convênio, termo de parceria ou instrumento congênere ficam
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submetidas à fiscalização dos órgãos de controle do Estado.

Subseção IV

Dos Precatórios e Sentenças Judiciais

Art. 27 – A despesa com precatórios judiciários e cumprimento de sentenças

judiciais será programada, na lei orçamentária, em dotação específica da unidade

responsável pelo débito.

§ 1° – Os órgãos e entidades integrantes do Orçamen to Fiscal alocarão os recursos

para as despesas com precatórios judiciários, em suas propostas orçamentárias, com

base na relação de débitos apresentados até 1° de j ulho de 2010, de acordo com o §

1° do art. 100 da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda

Constitucional n° 62, de 29 de dezembro de 2009, es pecificando por grupo de

despesa:

I – o número do precatório;

II – o tipo de causa julgada;

III – a data de autuação do precatório;

IV – o nome do beneficiário; e

V – o valor do precatório a ser pago.

§ 2° – Os órgãos e entidades, para registro de seus  precatórios judiciários na

proposta orçamentária de 2011, deverão se assegurar da existência de pelo menos

um dos documentos relacionados a seguir:

I – certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução; e

II – certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação

aos respectivos cálculos.

§ 3° – Os recursos alocados para os fins previstos no “caput” não poderão ser

cancelados para abertura de créditos adicionais com outra finalidade.

Art. 28 – As despesas com precatórios judiciários deverão obedecer a uma única

ordem cronológica de apresentação, em nome do Estado de Minas Gerais, para que

seja autorizado o seu pagamento.

Parágrafo único – Caberá à Advocacia-Geral do Estado prestar as devidas

informações aos órgãos públicos quanto à situação jurídica, ordem cronológica e

pagamento dos precatórios.
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Seção III

Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo

Estado

Art. 29 – O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado

será composto pela programação de investimentos de cada empresa em que o

Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto

e discriminará a despesa por unidade orçamentária, segundo a classificação por

função, subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais, indicando

para cada um o detalhamento das aplicações e a fonte de recurso.

§ 1º As empresas controladas pelo Estado publicarão e manterão, nas suas

páginas oficiais na internet, relatório trimestral dos investimentos realizados, com o

mesmo detalhamento previsto no caput.

§ 2º Para fins de simplificação da apresentação das informações orçamentárias, as

empresas estatais dependentes integrarão apenas o Orçamento Fiscal do Estado.

Art. 30 – O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado

será acompanhado de quadros que demonstrem:

I – para cada empresa, a programação de investimentos a ser realizada em 2011,

as fontes de recurso e sua aplicação; e

II – para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado, o resumo das fontes de recurso e do

detalhamento dos investimentos, a consolidação do programa de investimentos e a

composição da participação societária no capital das empresas em 30 de junho de

2010.

Art. 31 – No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado,

constituem fontes de recurso e investimentos as operações que afetam o passivo e o

ativo circulantes, observado o disposto no art. 188 da Lei Federal n° 6.404, de 15 de

dezembro de 1976.

Parágrafo único – Excluem-se da categoria de receitas e despesas, para cálculo

dos recursos provenientes das operações, os itens que não implicam entrada ou

saída de recursos.

Art. 32 – Conforme o disposto no art. 42 da Lei Federal n° 4.320, de 1964, os
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créditos suplementares e especiais ao Orçamento de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado serão abertos por decreto do Governador do Estado,

respeitados os limites estabelecidos na lei orçamentária anual.

Parágrafo único - As empresas controladas pelo Estado deverão encaminhar à

SEPLAG, nos termos de regulamento, a projeção de execução das despesas de

investimentos para o exercício, com o mesmo detalhamento previsto no art. 29, tendo

em vista a elaboração de decretos de crédito adicional para encerramento do

exercício.

Seção IV

Das Vedações

Art. 33 – Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com:

I – sindicato, associação ou clube de servidores públicos;

II – pagamento, a qualquer título, a servidor da Administração Pública direta ou

indireta por serviços de consultoria ou de assistência técnica; e

III – entidades de previdência complementar ou congênere, ressalvado o disposto

nas Leis Complementares Federais n°s 108 e 109, de 29 de maio de 2001.

Parágrafo único – Excetuam-se do disposto neste artigo as destinações de recursos

que tenham sido objeto de autorização legal e as dirigidas a creches e escolas de

atendimento pré-escolar.

Seção V

Das Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária

Art. 34 – As emendas ao projeto de lei orçamentária devem obedecer ao disposto

na alínea “b” do inciso III do art. 160 da Constituição do Estado e não podem indicar

recursos provenientes de anulação das seguintes despesas:

I – dotações financiadas com recursos vinculados;

II – dotações referentes a contrapartida;

III – dotações referentes a obras em execução;

IV – dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados;

V – dotações referentes ao Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – FINDES –,

exceto quando a anulação comprovadamente não comprometer as obrigações

contratuais;
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VI – dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;

VII – dotações referentes a auxílio-funeral, auxílio-doença, auxílio-alimentação,

auxílio-transporte e auxílio-fardamento;

VIII – dotações referentes a encargos financeiros do Estado;

IX – dotações referentes a programas estruturadores constantes no programa

Gestão Estratégica de Recursos e Ações do Estado – GERAES –, exceto quando se

tratar de remanejamento de recursos entre os programas ou no âmbito de cada um

deles; e

X – dotações referentes ao Pasep da administração pública direta.

Parágrafo único – Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar o orçamento

anual com as alterações de que trata o caput.

Seção VI

Disposições sobre a Limitação Orçamentária e Financeira

Art. 35 – O Poder Executivo deverá elaborar e publicar, por ato próprio, até trinta

dias após a publicação da lei orçamentária de 2011, cronograma anual de

desembolso, por órgão, nos termos do art. 8° da Lei  Complementar Federal n° 101,

de 2000.

Parágrafo único – Excetuadas as despesas de pessoal e encargos sociais e de

precatórios e sentenças judiciais, os cronogramas anuais de desembolso mensal dos

Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, do TCEMG e da Defensoria

Pública terão como referencial o repasse previsto no art. 162 da Constituição do

Estado, na forma de duodécimos.

Art. 36 – Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações orçamentárias

e da movimentação financeira, para atingir a meta de resultado primário, o Poder

Executivo apurará o montante da limitação e apresentará, até o vigésimo terceiro dia

do mês subseqüente ao final do bimestre, à comissão permanente de que trata o § 2°

do art. 155 da Constituição do Estado o montante que caberá a cada um dos

Poderes, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao TCEMG.

§ 1° – O valor da limitação que caberá a cada órgão  será definido pela comissão

permanente de que trata o § 2° do art. 155 da Const ituição do Estado,

proporcionalmente à participação de cada um na base contingenciável total.
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§ 2° – A base contingenciável corresponde ao total das dotações estabelecidas na

lei orçamentária de 2011, excluídas:

I – as vinculações constitucionais e legais;

II – as despesas com o pagamento de precatórios e sentenças judiciais;

III – as despesas com pessoal e encargos sociais;

IV – as despesas com juros e encargos da dívida;

V – as despesas com amortização da dívida;

VI – as despesas com auxílios doença, funeral, alimentação, transporte e

fardamento financiados com recursos ordinários; e

VII – as despesas com o PASEP.

§ 3° – Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executi vo, o Ministério Público, a

Defensoria Pública e o TCEMG publicarão, no prazo de sete dias contados do

recebimento das informações, ato próprio estabelecendo os montantes disponíveis

para empenho e movimentação financeira.

Seção VII

Do Controle e da Transparência

Art. 37 – Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio

da publicidade, o Poder Executivo tornará disponíveis na internet, para acesso de

toda a sociedade, no mínimo, as seguintes informações:

I – a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – a Lei Orçamentária Anual;

III – execução bimestral das metas físicas do PPAG; e

IV – o detalhamento da execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos

de acesso público, em conformidade com a Lei Complementar nº 131 de 27 de maio

de 2009.

§ 1° – Em observância ao princípio da economicidade , o Poder Executivo poderá, a

seu critério, promover a publicação oficial dos anexos da lei orçamentária anual na

internet, na página oficial da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais – IOMG –,

que deverá manter em seus arquivos cópia impressa para fins de consulta dos

interessados.

§ 2° – Edição impressa do Diário Oficial do Estado fará constar a observação de
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que os anexos da lei orçamentária anual foram publicados na forma prevista no § 1°.

§ 3° – Em observância ao princípio da publicidade, a IOMG tornará disponível o

acesso irrestrito e gratuito à versão on-line dos últimos doze meses do Diário Oficial

do Estado a qualquer cidadão.

Art. 38 – Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio

da publicidade, o TCEMG tornará disponível, em sua página oficial na internet, para

acesso de toda a sociedade, a íntegra dos pareceres referentes aos processos de

tomadas ou prestações de contas anuais dos Poderes Executivo, Judiciário e

Legislativo, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos e entidades da

Administração Pública estadual.

Art. 39 – Em atendimento ao disposto na alínea “e” do inciso I do caput do art. 4° e

no § 3° do art. 50 da Lei Complementar Federal n° 1 01, de 2000, a alocação dos

recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como sua respectiva

execução, será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a

avaliação dos resultados dos programas de governo.

§ 1° – Para fins de acompanhamento e controle de cu stos, o pagamento dos bens e

serviços contratados diretamente pelos órgãos e entidades do Poder Executivo

dependerá de prévio registro dos respectivos contratos no Sistema Integrado de

Administração de Materiais e Serviços – SIAD –, de acordo com a legislação em

vigor, ficando facultada a adoção desse procedimento aos órgãos que ainda não o

utilizam dos Poderes Judiciário e Legislativo, do Ministério Público e da Defensoria

Pública.

§ 2° – O acompanhamento dos programas financiados c om recursos do Orçamento

Fiscal e do Orçamento de Investimentos será feito no módulo de monitoramento do

gasto público do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – SIGPLAN.

§ 3° – As diretrizes e metas de longo prazo de cont role de custos, qualidade e

produtividade do gasto governamental compõem o Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado – PMDI – e serão avaliadas anualmente por meio de programa específico

do PPAG 2008-2011.

Art. 40 – Será assegurado aos membros da Assembleia Legislativa o acesso ao

SIAFI-MG e ao SIGPLAN para fins de acompanhamento e fiscalização orçamentários
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a que se refere a alínea "b" do inciso I do art. 160 da Constituição do Estado.

Art. 41 – A Secretaria de Estado de Fazenda – SEF – enviará mensalmente à

Assembleia Legislativa relatório sobre a arrecadação total do ICMS, discriminada por

subgrupo, referente ao mês imediatamente anterior.

CAPÍTULO IV

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TRIBUTÁRIO-

ADMINISTRATIVA

Art. 42 – O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa projetos de lei sobre

matéria tributária e tributário-administrativa que objetivem alterar a legislação vigente,

com vistas a seu aperfeiçoamento, adequação a mandamentos constitucionais e

ajustamento a leis complementares federais, resoluções do Senado Federal ou

decisões judiciais, os quais versarão, em especial, sobre:

I – o ICMS, visando à adequação da legislação estadual aos comandos de lei

complementar federal ou de resolução do Senado Federal;

II – o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou

Direitos – ITCD –, visando, principalmente, ao atendimento dos fins sociais do tributo;

III – o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA –, visando,

principalmente, à revisão da base de cálculo, das alíquotas e das hipóteses de

incidência, não-incidência e isenção e ao aperfeiçoamento dos mecanismos para a

modernização e agilização de sua cobrança, arrecadação e fiscalização;

IV – a contribuição de melhoria, com a finalidade de tornar exeqüível a sua

cobrança;

V – as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas hipóteses de

incidência, bem como de seus valores, de forma a tornar compatível a arrecadação

com os custos dos respectivos serviços;

VI – a instituição de novos tributos ou a modificação, em decorrência de alterações

legais, daqueles já instituídos;

VII – o aprimoramento do tratamento tributário simplificado aplicável à

microempresa, ao agricultor familiar, à empresa de pequeno porte e às cooperativas;

VIII – o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e julgamento dos

processos tributário-administrativos, visando à sua racionalização, simplificação e
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agilização;

IX – a aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática de

infração da legislação tributária;

X – o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de

tributos, objetivando sua maior justeza, modernização e eficiência; e

XI – o aperfeiçoamento dos processos administrativo-tributários da SEF, por meio

da completa revisão e racionalização das rotinas e processos, objetivando a

modernização, a padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a

eficácia na prestação de serviços.

§ 1° – Poderão ser instituídos pólos de desenvolvim ento regionais ou setoriais,

mediante alterações na legislação tributária e observadas as vocações econômicas

de cada região.

§ 2° – Nas propostas de alteração da legislação tri butária deverá constar

demonstrativo de impacto financeiro e orçamentário, que discriminará a previsão de

receita do tributo e o respectivo percentual de aumento ou de renúncia de receita.

CAPÍTULO V

DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DA AGÊNCIA FINANCEIRA OFICIAL

Art. 43 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG – é uma

instituição financeira oficial, cuja missão é ser banco inovador, parceiro do cliente em

soluções financeiras para empreendimentos comprometidos com a geração de

oportunidades e o desenvolvimento sustentável de Minas Gerais.

§ 1º - O BDMG fomentará projetos e programas de desenvolvimento social e

regional e de ampliação da competitividade dos agentes econômicos do Estado, de

acordo com as definições estratégicas e em sintonia com as diretrizes e políticas

definidas pelo governo estadual, incluindo o PPAG.

§ 2º - O BDMG observará em suas ações as determinações legais e normativas

referentes aos fundos estaduais dos quais é o gestor ou agente financeiro, dos

demais fornecedores de recursos, as instruções aplicáveis do sistema financeiro

nacional e as práticas bancárias cabíveis.

§ 3º - O BDMG observará, nos financiamentos concedidos com recursos próprios

ou por ele administrados, as políticas de inclusão social, a redução das
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desigualdades regionais, o apoio aos micro, pequenos e médio empreendedores, a

sustentabilidade ambiental, a ampliação e melhoria da infraestrutura e de

crescimento, modernização e ampliação da competitividade do parque produtivo

mineiro, das atividades comerciais e de serviços, do turismo e do agronegócio, com

atenção às iniciativas de inovação e desenvolvimento tecnológico.

§ 4º - O BDMG observará, nos financiamentos concedidos, a preservação do valor

financiado, bem como a justa remuneração pelos custos incorridos no processo de

análise e concessão do crédito.

Art. 44 - Para fins do disposto nos § 1º e § 2º do art. 15 da Lei Complementar nº 91,

de 19 de janeiro de 2006, fica autorizada a transferência de recursos diretamente

arrecadados entre fundos que exerçam a função de financiamento.

Parágrafo único. As transferências de que trata o caput serão consignadas na lei

orçamentária, podendo ser nela incluídas por meio de abertura de créditos adicionais.

Art. 45 - Acompanhará a proposta de lei orçamentária o plano de metas de

aplicação de recursos em financiamentos do BDMG relativo a 2011, assim como a

demonstração dos valores executados nos dois últimos exercícios, incluindo os

fundos estaduais dos quais o Banco é o agente financeiro e mandatário do Estado.

§ 1º - O plano de metas, assim como os demonstrativos de execução a que se

refere o caput, discriminarão:

I - as fontes dos recursos;

II -os recursos efetivamente concedidos ou previstos para serem concedidos a título

de financiamentos no exercício de 2011;

III - o porte dos tomadores de financiamento;

IV - a distribuição regional e setorial das aplicações.

§ 2º - O BDMG elaborará e manterá atualizadas na internet demonstrativos

semestrais da execução do plano de metas de aplicação de recursos, nos termos do

§ 1º.

§ 3º - O BDMG demonstrará, em audiência pública semestral perante a Comissão

de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa, a

conformidade das aplicações dos seus recursos com a política estipulada nesta lei,

bem como a execução do plano de metas previsto neste artigo.
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CAPÍTULO VI

DA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 46 – A administração da dívida pública estadual interna ou externa tem por

objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes alternativas de recursos para o

Tesouro Estadual.

Art. 47 – Na lei orçamentária para o exercício de 2011, as despesas com

amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas com base nas

operações contratadas e nas autorizações concedidas até a data do encaminhamento

do respectivo projeto de lei à Assembleia Legislativa.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 48 – Caso o projeto de lei orçamentária não seja sancionado até 31 de

dezembro de 2010, a programação nele constante poderá ser executada para o

atendimento das seguintes despesas:

I – pessoal e encargos sociais;

II – benefícios previdenciários;

III – transferências constitucionais e legais por repartição de receitas a Municípios;

IV – serviço da dívida; e

V – outras despesas correntes, à razão de 80% (oitenta por cento) de 1/12 (um

doze avos).

Art. 49 – A lei orçamentária poderá conter dispositivo que autorize operações de

crédito para refinanciamento da dívida.

Art. 50 – A execução orçamentária dos investimentos do Orçamento Fiscal ocorrerá

de forma regionalizada.

Art. 51 – O superávit financeiro apurado no exercício de 2011 relativo aos recursos

diretamente arrecadados – fonte 60 – dos órgãos e entidades do Poder Executivo

poderá ser revertido como recursos ordinários do Tesouro Estadual para o exercício

de 2012 por meio de resolução conjunta da SEPLAG e da SEF.

Art. 52 – Para fins do disposto no § 3° do art. 16 da Lei Complementar Federal n°

101, de 2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não

ultrapasse os limites previstos nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal n° 8.666, de
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21 de junho de 1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia

e de outros serviços e compras.

Art. 53 – 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.

Os Anexos I e II do Projeto de Lei nº 4.576/2010 serão publicados na edição de

22/5/2010.

OFÍCIOS

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado, confirmando sua

presença na abertura do ciclo de debates “Pacto federativo, questão tributária e

políticas públicas no Brasil”, a ser realizado por esta Casa.

Do Sr. Hélio Costa, Senador da República, e do Sr. Alexandre Silveira, Deputado

Federal, comunicando o recebimento das notas taquigráficas de reunião da Comissão

de Direitos Humanos com sugestões para o Projeto de Lei nº 7.703/2006. (- À

Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Humberto Souto, Deputado Federal, e do Sr. Luiz Alberto Albuquerque

Souza, Chefe de Gabinete do Deputado Federal Aelton Freitas, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.666/2010 , da Comissão de Turismo.

Do Sr. José Fernando Aparecido de Oliveira, Deputado Federal, solicitando o

empenho desta Casa para a aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 60/2010.

(- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº 60/2010.)

Do Sr. José Fernando Aparecido de Oliveira, Deputado Federal, encaminhando

cartilha contendo informações sobre a área da cultura, bem como o relatório da

proposta de emenda à Constituição da República em que propõe o aumento da verba

do orçamento para o Ministério da Cultura. (- À Comissão de Cultura.)

Do Sr. Júlio Delgado, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 5.666/2010, da Comissão de Turismo.

Do Sr. Lincoln Portela, Deputado Federal, encaminhando a esta Casa a solicitação

de apoio ao Projeto de Lei Complementar nº 60/2010 dos representantes dos

Servidores Administrativos da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. (- Anexe-se ao
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Projeto de Lei nº 60/2010.)

Do Sr. Clélio Campolina Diniz, Reitor da UFMG, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 5.791/2010, do Deputado Carlin Mour a.

Da Sra. Ana Lúcia de Almeida Gazzola, Secretária de Desenvolvimento Social,

encaminhando o primeiro número dos “Cadernos da Caade” - Coordenadoria

Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência. (- À Comissão do

Trabalho.)

Do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Fazenda, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 4.192/2010, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.192/2010.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, encaminhando o relatório de

investimentos em obras realizadas pelo Estado em janeiro e fevereiro de 2010. (- À

Comissão de Fiscalização Financeira.)

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

prestando informações relativas ao Requerimento nº 5.868/2010, da Comissão de

Participação Popular.

Do Sr. Rogério Cabral, Presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, convidando esta Casa a participar do II

Congresso Rio Eco Rural, em 13 e 14/5/2010.

Do Sr. Ailton Rocha de Sillos, Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião

do Paraíso, e do Sr. Robison de Oliveira Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de

São Pedro da União, encaminhando moções de apoio à reivindicação dos servidores

da área de educação do Estado de implantação do piso salarial nacional para os

professores da rede básica de ensino. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. José Benedito Nunes Neto, Prefeito Municipal de Janaúba, agradecendo

voto de congratulações formulado por esta Casa em atenção ao Requerimento nº

5.733/2010, do Deputado Arlen Santiago.

Do Sr. José Santana Emerick, Presidente da Câmara Municipal de Martins Soares,

encaminhando moções de apoio à greve dos professores da rede estadual de ensino

e de protesto contra o descaso do governo do Estado para com esses servidores. (- À

Comissão de Educação.)
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Da Sra. Judite Medeiros da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Nanuque,

encaminhando moção de apoio à greve dos servidores da área de educação da rede

estadual de ensino. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Odelmo Leão, Prefeito Municipal de Uberlândia, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 5.566/2010, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral, agradecendo o apoio desta

Casa na aprovação da lei que reajustou os subsídios dos Defensores Públicos.

Do Sr. Antônio Lima Bandeira, Presidente da Emater-MG, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 5.747/2010, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Isabel Pereira de Souza, Presidente da Prodemge, encaminhando o

“Relatório de Gestão 2009”, que contém as principais ações dessa Companhia

durante o ano de 2009. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil, agradecendo

manifestação de aplauso formulada por esta Casa em atenção ao Requerimento nº

5.621/2010, do Deputado Doutor Viana.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 5.786 e  5.824/2010, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Helênio Romualdo Almeida, Superintendente Regional do Departamento de

Polícia Rodoviária Federal (substituto), prestando informações relativas a

requerimento da Comissão de Segurança Pública encaminhado por meio do Ofício nº

1.011/2010/SGM.

Do Sr. Rômulo Martins de Freitas, Superintendente Regional da CEF, informando a

liberação de recursos financeiros para a Copasa-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. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional do DNIT (substituto),

prestando informações relativas ao Requerimento nº 5.801/2010, da Comissão de

Segurança Pública.

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

informações relativas ao Projeto de Lei nº 4.114/2009, em atenção a pedido da
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Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.114/2009.)

Do Sr. Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Administração Prisional,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 5.256/2009, da Comissão de

Direitos Humanos.

Da Sra. Gisele Bahia, Subsecretária de Vigilância em Saúde, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 5.749/2010, da Comissão de Saúde.

Do Sr. Ronaldo Araújo Pedron, Subsecretário de Atendimento às Medidas

Socioeducativas, prestando informações relativas ao Requerimento nº 5.182/2009, da

Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Fabiano Torres Bastos, Coordenador de Política Prisional da Defensoria

Pública, prestando informações relativas ao Requerimento nº 5.609/2010, da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Luciano Losekann, Juiz Auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de

Justiça, prestando informações relativas ao Requerimento nº 5.539/2010, da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Abelard Carlos Pimenta, Presidente da Associação de Câmaras e

Vereadores da Área Mineira da Sudene - Avams -, agradecendo a colaboração desta

Casa na realização do Congresso de Vereadores da Área Mineira da Sudene, em

novembro de 2009.

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretária de Educação (4),

prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 4.378, 4.379, 4.380 e

4.381/2010, em atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexem-se

aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Humberto Miranda Cardoso, Diretor de Gestão Interna da Secretaria

Executiva do Ministério da Cultura (3), informando liberação de recursos desse

Ministério em favor do Centro Cultural Casa África, da Associação Filmes de Quintal e

do Centro Cultural Terra Verde. (- 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 (2), comunicando a liberação dos
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recursos que menciona, relativos a convênios celebrados entre esse Ministério e a

Secretaria de Turismo. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art.

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

Do Sr. Luiz do Couto Neto, Chefe da Assessoria Parlamentar do Banco Central do

Brasil, prestando informações relativas a convite para audiência pública formulado

pela Comissão de Defesa do Consumidor e encaminhado pelo Ofício nº

1.072/2010/SGM. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Marcello Siqueira, Diretor de Administração e Finanças da Codemig,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 5.669/2010, da Comissão

Turismo.

Da Sra. Maria Marlene Almeida, Chefe de Gabinete (substituta) do Ministro das

Cidades, prestando informações relativas ao Requerimento nº 5.798/2010, da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Sérgio Luiz de Oliveira Freitas, Chefe da Assessoria do Gabinete do Ministro

da Defesa, prestando informações relativas ao Requerimento nº 5.481/2010, do

Deputado Carlin Moura.

Da Sra. Thaïs Velloso Cougo Pimentel, Presidente do Conselho Deliberativo do

Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte, notificando o tombamento

definitivo do mural Minas do Século XVII ao Século XX, integrado ao Palácio da

Inconfidência e pertencente ao conjunto de murais da artista Yara Tupinambá. (- À

Mesa da Assembleia.)

Do Sr. Valdir Cardoso Neves, Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de

Programas de Desenvolvimento do Turismo do Ministério do Turismo, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 5.650/2010, da Comissão de Turismo.

Do Sr. Evaristo José Caixeta, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de

Patos de Minas, convidando para a Festa Nacional do Milho, a se realizar nessa

cidade no período de 21 a 30 de maio.

Da Sra. Mariana Abreu, prestando informações relativas ao Requerimento nº

5.666/2010, da Comissão de Turismo.

2ª Fase (Grande Expediente)

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.577/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores da

Comunidade Varginha, com sede no Município de Buritizeiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Moradores da Comunidade Varginha, com sede no Município de Buritizeiro.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2010.

Almir Paraca

Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores da Comunidade Varginha,

com sede no Município de Buritizeiro, originou-se do movimento espontâneo de seus

moradores, consubstanciando-se em entidade civil sem fins lucrativos, com o objetivo

de promover o desenvolvimento comunitário por meio da realização de obras e

melhoramentos.

Ademais, a instituição promove a integração dos habitantes da comunidade,

proporcionando uma convivência harmônica e solidária; realiza atividades culturais e

desportivas; presta assistência aos mais necessitados; e apoia outras instituições

filantrópicas.

Tendo em vista o importante 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.

- 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 4.578/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Proprietários do Portal dos Pássaros,

com sede no Município de Extrema.

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

dos Pássaros, com sede no Município de Extrema.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação dos Proprietários do Portal dos Pássaros é uma

associação sem fins lucrativos e econômicos, que tem como objetivo melhorar as

condições de habitabilidade, exercendo atividades e solicitando providências em

todos os setores, em prol da municipalidade.

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

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

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

Esperamos, portanto, contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta

proposição.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.579/2010

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Projeto Meninos do Engenho -

Promeg -, com sede no Município de Bom Despacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva Projeto Meninos

do Engenho - Promeg -, com sede no Município de Bom Despacho.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2010.

Inácio Franco

Justificação: A Associação Esportiva Projeto Meninos do Engenho - Promeg - tem

por finalidade a difusão de atividades sociais, cívicas, culturais e desportivas, do

esporte especializado e do esporte amador, entre outras.

Como se pode constatar, trata-se de uma instituição sem fins lucrativos,

preenchendo os requisitos legais para a declaração de utilidade pública.
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Além disso, promove uma atividade relevante para o Estado, pois, voltada ao

esporte, retira da ociosidade centenas de jovens e crianças que buscam, nas

atividades esportivas, uma maneira de crescimento saudável, livre das drogas e da

violência.

Por estas razões contamos 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.580/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Prata, com sede no

Município de Prata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária da Prata,

com sede no Município de Prata.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2010.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: A Associação Comunitária da Prata, com sede no Município de Prata,

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

congregar órgãos e pessoas interessadas em melhorar as condições sociais e

econômicas das comunidades em que atua.

Com esse propósito, presta serviços que contribuem para o fomento e a

racionalização das explorações agropecuárias; estimula as iniciativas comunitárias;

orienta sobre os cuidados necessários à manutenção salutar do meio ambiente; ajuda

na abertura de poços artesianos e em campanhas contra doenças transmissíveis e

infectocontagiosas.

Considerando que o trabalho realizado pela Associação Comunitária da Prata

contribui para o pleno exercício da cidadania de seus assistidos, 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 4.581/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Melo

Viana, Goiabeiras e Adjacências - Adecemga -, com sede no Município de

Esmeraldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Comunitário de Melo Viana, Goiabeiras e Adjacências - Adecemga -, com sede no

Município de Esmeraldas.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2010.

Tenente Lúcio

Justificação: Fundada em 2001, a Associação de Desenvolvimento Comunitário de

Melo Viana, Goiabeiras e Adjacências - Adecemga -, com sede no Município de

Esmeraldas, é uma entidade beneficente e sem fins lucrativos que tem por finalidade

lutar pelo desenvolvimento social e econômico das comunidades em que atua e pela

melhoria da qualidade de vida de seus moradores.

Com esse propósito, a referida Associação presta assistência social, especialmente

a crianças carentes e pessoas necessitadas, realiza ações voltadas para a proteção à

saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice, combate a fome e a

pobreza e orienta sobre a defesa e a preservação do meio ambiente.

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 4.582/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Ponciano, com sede
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no Município de Santana do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Ponciano, com sede no Município de Santana do Paraíso

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2010.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação dos Moradores do Ponciano, com sede no Município de

Santana do Paraíso, é uma entidade civil de direito privado, de natureza filantrópica,

sem fins lucrativos, fundada em 12/1/2008, que visa solucionar as reais necessidades

da comunidade, desenvolvendo ações que tratam dos setores de saúde, educação,

cultura, saneamento básico, objetivando à melhoria das condições de vida dos

moradores do referido Bairro. A documentação apresentada atende aos requisitos

legais, e 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 4.583/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Veneza I -

Ambave -, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Veneza I - Ambave -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2010.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Veneza I - Ambave -, com sede

no Município de Ipatinga, fundada em 31/5/83, é uma instituição de direito privado

que exerce atividades filantrópicas, sem fins lucrativos e beneficentes, desenvolve

importantes trabalhos na área social e busca integrar e dinamizar as ações da
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comunidade. A entidade promove o desenvolvimento educacional, social e cultural de

seus associados, visando proporcionar-lhes 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 Associação 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 4.584/2010

Institui o Programa Vida Nova e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Programa Vida Nova, com o objetivo de promover a

reinserção no mercado de trabalho de pessoas egressas de tratamento para

dependência de drogas em comunidades terapêuticas ou outros estabelecimentos de

saúde.

Art. 2º - Estarão habilitadas a receber os benefícios desta lei as pessoas que

concluírem seu tratamento, conforme atestado fornecido pelas instituições referidas

no “caput”, que deverão estar cadastradas junto à Secretaria de Estado de Saúde.

§ 1º - As inscrições para o Programa serão efetuadas nas unidades do Sistema

Nacional de Emprego - Sine - e, onde estas não existirem, nas prefeituras municipais.

§ 2º - O trabalho a ser desenvolvido pela pessoa beneficiada não pode envolver o

contato com substâncias psicoativas ou que possam levar à retomada do consumo de

drogas.

Art. 3º - O Programa Vida Nova será coordenado pelo governo do Estado, que

poderá contar com a colaboração do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais -

BDMG -, de associações, sindicatos e outras entidades e organizações sem fins

lucrativos.

Paragrafo único - Os Municípios poderão participar do Programa mediante o
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desenvolvimento de ações complementares, no âmbito de sua competência.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a repassar à empresa participante do

Programa instituído por esta lei o valor mensal equivalente ao piso salarial da

categoria profissional em que o beneficiado esteja ingressando, fixado em convenção

ou acordo coletivo de trabalho, decisão normativa ou lei, até o limite máximo de dois

salários mínimos por pessoa contratada, pelo período mínimo de seis meses.

§ 1º - Não havendo piso salarial estabelecido, o valor repassado à empresa será

equivalente a um salário mínimo por pessoa contratada.

§ 2º - Para terem acesso ao benefício, as empresas devem se comprometer a

garantir a vaga à pessoa beneficiada por no mínimo um ano.

Art. 5º - No provimento das vagas oferecidas pelo Programa Vida Nova, será dada

preferência às pessoas com deficiência.

Art. 6º - Poderão habilitar-se a participar do Programa instituído por esta lei,

mediante a assinatura de termo de adesão com o Estado, as cooperativas, as

empresas, os proprietários de áreas rurais, as entidades sem fins lucrativos, os

profissionais liberais e os autônomos, assim definidos em regulamento.

§ 1º - Os empregadores referidos no “caput” deste artigo não poderão ter reduzido o

número de postos de trabalho nos três meses anteriores a sua habilitação.

§ 2º - O empregador, respeitada a legislação trabalhista e na forma de regulamento,

poderá, mantendo o posto de trabalho, substituir a pessoa contratada no âmbito deste

Programa.

§ 3º - A empresa que reduzir o número de postos de trabalho ou desrespeitar os

direitos previstos nesta lei durante sua participação no Programa, além de inabilitar-

se para participação futura, deverá devolver ao Estado, na forma de regulamento, os

valores recebidos.

§ 4º - As empresas e os proprietários de áreas rurais referidos no "caput" deverão

declarar regularidade no cumprimento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e

previdenciárias nos âmbitos estadual e federal.

§ 5º - As empresas deverão capacitar as chefias de departamento para que possam

auxiliar as pessoas contratadas no âmbito do Programa na prevenção da recaída e

no prosseguimento do tratamento.
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Art. 7º - Os recursos para o Programa instituído por esta lei serão oriundos do

Tesouro do Estado e de outras fontes, mediante convênios com a União, Municípios e

entidades governamentais ou não governamentais, nacionais ou estrangeiras.

Art. 8º - Esta lei poderá ser regulamentada para se garantir a sua execução.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2010.

Duarte Bechir

Justificação: Esta proposição visa reinserir na vida em sociedade as pessoas que

se envolveram com as drogas e ao mesmo tempo beneficiar as empresas que

desejarem participar do Programa por ela criado.

A dependência de drogas é realidade na vida de muitas famílias que veem seus

familiares com a vida desestruturada em todos os aspectos, inclusive e

especialmente a vida social, seu emprego, seus relacionamentos. Dessa forma, o

grande obstáculo para as pessoas que procuram tratamento para a dependência

química é a volta à sociedade, sua reinserção. Na esmagadora maioria das vezes, ou

essas pessoas não encontram mais oportunidades, pela discriminação enfrentada, ou

retornam aos meios sociais onde imergiram na dependência, o que facilita a recaída e

inutiliza o tratamento feito.

Assim, este projeto visa beneficiar empresas que deem oportunidade para que

essas pessoas possam reerguer seus projetos de vida fora do vício. A proposição se

inspira diretamente no Programa Primeiro Emprego e tem em comum com este os

princípios e o mérito, qual seja o de incluir ou restabelecer, através do trabalho,

pessoas que hoje estão ao largo da dignidade humana.

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

- 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 4.585/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Amigos da Saúde Mental - AASM -,

com sede no Município de Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amigos da Saúde
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Mental - AASM -, com sede no Município de Campo Belo.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2010.

Duarte Bechir

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

de Amigos da Saúde Mental - AASM -, com sede no Município de Campo Belo, em

pleno funcionamento desde 24/8/2005. Trata-se de uma organização sem fins

lucrativos integrada por parentes, amigos e portadores de sofrimento mental e tem

como missão dar assistência permanente, científica de qualidade, com humanidade e

respeito, para que os pacientes possam ter seus direitos de cidadania respeitados,

garantindo-lhes vida com liberdade e dignidade.

A entidade tem como objetivos fundamentais prestar, sem preconceitos de origem,

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, serviços gratuitos

e permanentes, promovendo o bem-estar, a proteção e a participação dos usuários e

familiares dos serviços de saúde mental na sociedade, entre outros.

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.

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

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.586/2010

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário dos Maia,

com sede no Município de Aguanil.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário dos Maia, com sede no Município de Aguanil.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2010.

Duarte Bechir
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Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública o Conselho

de Desenvolvimento Comunitário dos Maia, com sede no Município de Aguanil, em

pleno funcionamento desde 1º/9/94. O Conselho é uma sociedade civil, sem fins

lucrativos ou econômicos, com personalidade jurídica de direito privado.

A entidade tem como objetivo o exercício de mútua colaboração entre seus

membros, visando à prestação de quaisquer serviços que possam contribuir para o

fomento e a racionalização das atividades agropecuárias e melhorar as condições de

vida de seus integrantes, com especial ênfase na divulgação de matérias

relacionadas a técnicas de produção e manejo, mercados e preços, melhoria de

qualidade e de produtividade.

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

desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que são atendidos

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.

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

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.587/2010

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação Álcool e Drogas Desafio

Jovem Maanaim, com sede no Município de Itamonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Recuperação Álcool e

Drogas Desafio Jovem Maanaim, com sede no Município de Itamonte.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2010.

Duarte Bechir

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

Recuperação Álcool e Drogas Desafio Jovem Maanaim, com sede no Município de

Itamonte, em pleno funcionamento desde 23/3/2004. O Centro é uma sociedade civil

filantrópica, de caráter educacional, cultural, assistencial de saúde, de estudo e
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pesquisa, desportivo e outros, sem fins lucrativos, com duração indeterminada.

A entidade tem como finalidade promover a melhoria da qualidade de vida das

pessoas portadoras de qualquer tipo de dependência química, buscando assegura-

lhes o pleno exercício da cidadania, entre outras.

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

desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que são atendidos

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.

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

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.588/2010

Assegura a deficientes físicos prioridade de vaga em escola pública próxima da sua

residência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica assegurada à pessoa com deficiência física, mental ou sensorial, a

prioridade de vaga em escola pública que seja localizada mais próxima da sua

residência.

§ 1º - Para efeito desta lei, estabelecimento mais próximo será aquele cuja distância

da residência seja menor ou cujo acesso seja mais fácil por meio de transporte

coletivo.

§ 2º - Havendo dois ou mais estabelecimentos de ensino considerados próximos,

poderá o deficiente optar por qualquer uma das instituições.

§ 3º - Para a obtenção da prioridade de que trata o art. 1º, deverão os deficientes

apresentar à instituição de ensino comprovante de residência.

§ 4° - Consideram-se deficiências, para efeito dest a lei, todas aquelas classificadas

pela Organização Mundial de Saúde e que necessitam de assistência especial,

decorrentes de problemas visuais, auditivos, mentais, motores ou má formação

congênita.

§ 5° - As deficiências dos estudantes beneficiados em questão serão comprovadas
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através de laudo médico fornecido por instituições médico-hospitalares públicas e

competentes para prestar tal comprovação.

Art. 2º - Nos estabelecimentos de ensino cujo ingresso dependa de teste seletivo,

ficarão os abrangidos por esta lei isentos de realização do referido teste.

Art. 3º - Ficam excluídos da prioridade de que trata o art. 1º os estabelecimentos de

ensino que não possuam as condições necessárias para educação de portadores de

deficiência mental e sensorial.

Art. 4° - O poder público estadual disporá de um pr azo de cento e oitenta dias a

partir da data de publicação desta lei para se adaptar às suas diretrizes.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: Trata-se de afirmação óbvia dizer que os deficientes físicos passam

por dificuldades para se locomover, tanto por conta própria como utilizando o

transporte coletivo. Portanto, nada mais justo do que a Assembleia Legislativa de

Minas Gerais reconhecer essa questão e promover tanto a acessibilidade quanto a

educação dos deficientes, principalmente os jovens.

Sendo assim, surge como possibilidade viável e solucionadora de diversos

problemas a reserva de vagas prioritárias para os deficientes em escolas próximas às

suas respectivas residências, conciliando o fomento à educação com a promoção de

medidas que visam minimizar os efeitos das limitações que atingem os deficientes em

nossa sociedade.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Walter

Tosta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.900/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.589/2010

Dispõe sobre a disponibilização obrigatória de cadeiras destinadas a canhotos nos

estabelecimentos de ensino e derivados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica obrigatória a disponibilização, em salas de aula, de cadeiras de braço

para alunos canhotos matriculados em instituições de ensino na rede pública ou
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privada do Estado.

Parágrafo único - As atribuições do “caput” se aplicam às instituições que realizem

ocasionalmente palestras, concursos ou quaisquer atividades acadêmicas.

Art. 2º - O número de cadeiras destinadas aos alunos canhotos, corresponderá a

10% (dez por cento) dos alunos matriculados, mantendo-se em estoque, em perfeito

estado de conservação para uso imediato, as não utilizadas.

Art. 3º - O Poder Executivo, por meio do órgão competente, fiscalizará as

instituições de ensino de que trata esta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: No campo da educação, uma das dificuldades mais comumente

listadas pelos canhotos é a ausência de carteira escolar com braço esquerdo, reflexo

da época em que se costumava forçar as crianças a usar sempre a mão direita para

escrever, desenhar ou pintar, pois os canhotos eram vistos como exceção, desvio da

norma.

Hoje, entende-se que a preferência lateral da criança precisa ser respeitada, porque

interferir nesse campo significa contraditar a organização do cérebro infantil. Basta

dizer que a lateralização, ou o uso predominante de um dos lados do corpo, ocorre

entre os 3 e os 6 anos de idade. Ela é um dos resultados do amadurecimento do

cérebro, uma parte integrante do processo de crescimento. Ademais, estudos

recentes têm evidenciado que a transferência de dados entre os hemisférios

cerebrais e, por conseguinte, o aumento da habilidade, prepondera entre os

canhotos, o que reforça a ideia de permitir às crianças a lateralidade que lhe seja

mais favorável.

Lembre-se, ainda, que existem no mercado nacional diversos instrumentos que

oferecem ajuste adequado para canhotos, não sendo a definição de tal lateralidade

motivo para impor qualquer tipo de prejuízo à pessoa. Nesse contexto, a medida ora

proposta busca permitir igualdade de condições de permanência em sala de aula

para todos os alunos, indistintamente, como assegura o inciso I do art. 206 da

Constituição Federal. Acredita-se que ela possa beneficiar cerca de 10% dos alunos
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brasileiros, percentual estimado de canhotos no País. De todo modo, convém deixar

que essa mensuração seja feita pela esfera de governo responsável pelos diversos

níveis de ensino.

Diante da relevância do tema e do alcance social da medida proposta, espero

contar com o apoio de todos os Deputados para aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 4.590/2010

Obriga os estabelecimentos que comercializam produtos hortifrutigranjeiros no

Estado de Minas Gerais a prestar informações sobre esses produtos na forma que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os estabelecimentos que comercializem produtos hortifrutigranjeiros

no Estado do Minas Gerais obrigados a prestar sobre esses produtos as seguintes

informações:

I - origem discriminada em todos seus aspectos;

II - data da colheita;

III - se foram utilizados agrotóxicos, especificando-se o produto utilizado.

Art. 2º - As informações previstas no art. 1º desta lei deverão constar nas caixas,

embalagens, rótulos ou etiquetas dos produtos.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei acarretará ao infrator multa no

valor de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),

cobrada em dobro nos casos de reincidência.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação:  O projeto de lei em tela busca garantir informações sobre os produtos

que compõem a mesa no dia a dia do consumidor mineiro, para que saiba sua

procedência, se contém ou não agrotóxico e a data da colheita. Deste modo, a

qualidade do que está sendo consumido será fiscalizada pelos consumidores.

Pretende-se, portanto, garantir ao consumidor o direito ao acesso a informações
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para que, baseado nelas, possa tomar sua decisão sobre comprar ou não o produto,

ponderando os riscos e os benefícios do alimento à venda.

Aprovada, a medida promoverá um avanço na relação entre produtores,

vendedores e consumidores, garantindo a transparência nas informações e

incentivando a busca pela melhoria da qualidade dos produtos hortifrutigranjeiros em

nosso Estado.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.591/2010

Estende por mais três meses a licença-maternidade às servidoras públicas

estaduais cujos filhos recém-nascidos sejam deficientes visuais, auditivos, mentais,

motores ou sofram de má formação congênita.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - As servidoras públicas do Estado de Minas  Gerais que derem à luz

crianças com deficiências visuais, auditivas, mentais, motoras ou que sofram de má

formação congênita, terão direito a mais 3 (três) meses de licença maternidade.

Parágrafo único - O prazo a que se refere este artigo passa a ser contado do dia

seguinte ao término da licença-maternidade, que é de 6 (seis) meses, ou 180 (cento e

oitenta) dias, passando assim a 9 (nove) meses, ou 270 (duzentos e setenta) dias.

Art. 2° - Consideram-se, para efeito desta lei, def iciências todas aquelas

classificadas pela Organização Mundial de Saúde, cujos portadores necessitam de

assistência especial, decorrentes de problemas visuais, auditivos, mentais, motores

ou de má formação congênita.

Art. 3° - As deficiências dos recém-nascidos em que stão serão comprovadas

através de laudo médico fornecido por instituições médico-hospitalares públicas e

competentes para prestar tal informação.

Art. 4° - O poder público estadual disporá de um pr azo de 180 (cento e oitenta) dias

a partir da data de publicação desta lei para se adaptar às suas diretrizes.
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Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: A Constituição Federal, em seu art. 24, XIV, afirma que compete à

União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e

integração social das pessoas portadoras de deficiência.

A partir desta afirmação, entendemos que compete à Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais proteger os interesses da pessoa deficiente desde o seu

nascimento, permitindo-lhe receber os cuidados de sua mãe por um período maior.

Além disso, vale observar que o nascimento de um filho deficiente configura

situação que afeta o cotidiano de toda a família, o que faz com que, obviamente, seja

também de grande valia para a mãe ter mais tempo livre ao lado de seu filho no início

de sua vida. Para a família, é tranquilizador saber que a mãe da criança

acompanhará de perto os seus primeiros 9 meses de vida.

Por fim, claro está que os direitos da família e da mãe da criança com deficiência

devem também ser alvo das atividades legislativas desta augusta Casa de leis e que,

portanto, estender a licença-maternidade das servidoras públicas que derem à luz a

crianças portadoras de deficiência se constitui em importante medida e mais um

passo no sentido de ampliar, também, os direitos da família do deficiente, que deve

ser prestigiada pela legislação.

- 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 4.592/2010

Declara de utilidade pública a Associação e Casa de Recuperação O Pequeno

Rebanho, com sede no Município de Paraopeba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação e Casa de Recuperação O

Pequeno Rebanho, com sede no Município de Paraopeba.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2010.
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Delvito Alves

Justificação: Esta iniciativa visa declarar de utilidade pública a Associação e Casa

de Recuperação O Pequeno Rebanho, com sede no Município de Paraopeba,

constituída em 1º/7/95, que tem por finalidade, entre outras, a proteção à família, à

maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; a promoção da integração ao

mercado de trabalho e de atividades de apoio ao dependente químico.

A entidade, apesar de todas as dificuldades, vem cumprindo as suas finalidades

estatutárias, mesmo sem contar com o apoio efetivo do poder público.

Em face dos argumentos ora lançados, que julgamos de suma relevância para o

nosso Município, pedimos apoio aos nobres pares desta Casa Legislativa 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 4.593/2010

Declara de utilidade pública a Fundação Painense da Criança, do Adolescente e do

Idoso, com sede no Município de Pains.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Painense da Criança, do

Adolescente e do Idoso, com sede no Município de Pains.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2010.

Alberto Pinto Coelho

Justificação: A Fundação Painense da Criança, do Adolescente e do Idoso, com

sede no Município de Pains, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos, que atua nas áreas ambiental, educativa, profissionalizante, cultural,

assistencial e desportiva.

Na consecução de seus objetivos estatutários, a Fundação promove atividades de

recreação e assistência social voltadas para pessoas carentes, em especial, crianças,

adolescentes e idosos, visando ao desenvolvimento integral desses segmentos;

intercâmbios, pesquisas e publicações, bem como eventos voltados à divulgação de
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conhecimento relevante para seus assistidos. Também promove a integração dos

jovens no mercado de trabalho, a preservação do patrimônio histórico, artístico,

paisagístico, ecológico e folclórico e a manutenção de creches, escolas, asilos e

hospitais.

Considerando a importância do 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.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.124/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Miguel Martini, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.125/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal George Hilton, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.126/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Geraldo Thadeu, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.127/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Humberto Souto, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.
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Nº 6.128/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Jaime Martins, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.129/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Carlos Willian, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.130/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Ciro Pedrosa, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.131/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Alexandre Silveira, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.132/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Antônio Andrade, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.133/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Antônio Roberto, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.134/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao
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Deputado Federal Aracely de Paula, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.135/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Bilac Pinto, da bancada mineira na Câmara dos Deputados, pedido

de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da revisão

salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades de

votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.136/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Bonifácio de Andrada, da bancada mineira na Câmara dos

Deputados, pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009,

que trata da revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de

prioridades de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.137/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Carlos Melles, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.138/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Jairo Ataide, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.139/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Deputada Federal Jô Moraes, da bancada mineira na Câmara dos Deputados, pedido

de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da revisão

salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades de

votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.140/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Odair Cunha, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,
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pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.141/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Mauro Lopes, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.142/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Miguel Corrêa, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.143/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Mário Heringer, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.144/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal João Bittar, da bancada mineira na Câmara dos Deputados, pedido

de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da revisão

salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades de

votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.145/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Paulo Abi-Ackel, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.146/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Virgílio Guimarães, da bancada mineira na Câmara dos

Deputados, pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009,
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que trata da revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de

prioridades de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.147/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Rodrigo de Castro, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.148/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Reginaldo Lopes, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.149/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Rafael Guerra, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.150/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Paulo Piau, da bancada mineira na Câmara dos Deputados, pedido

de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da revisão

salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades de

votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.151/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Paulo Delgado, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.152/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Saraiva Felipe, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades
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de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.153/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Gilmar Machado, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.154/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Vitor Penido, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.155/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Aelton Freitas, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.156/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Ademir Camilo, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.157/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Michel Temer, pedido de

providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da revisão

salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades de

votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.158/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal José Fernando Aparecido de Oliveira, da bancada mineira na

Câmara dos Deputados, pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº

6.613/2009, que trata da revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal,

na pauta de prioridades de votação do Legislativo em Brasília.
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Nº 6.159/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal João Magalhães, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.160/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Mário de Oliveira, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.161/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Narcio Rodrigues, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.162/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Márcio Reinaldo Moreira, da bancada mineira na Câmara dos

Deputados, pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009,

que trata da revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de

prioridades de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.163/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Marcos Lima, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.164/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Marcos Montes, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.165/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à
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Deputada Federal Maria Lúcia Cardoso, da bancada mineira na Câmara dos

Deputados, pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009,

que trata da revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de

prioridades de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.166/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal José Santana de Vasconcellos, da bancada mineira na Câmara

dos Deputados, pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº

6.613/2009, que trata da revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal,

na pauta de prioridades de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.167/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Júlio Cesar Delgado, da bancada mineira na Câmara dos

Deputados, pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009,

que trata da revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de

prioridades de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.168/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Lael Varella, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.169/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Leonardo Monteiro, da bancada mineira na Câmara dos

Deputados, pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009,

que trata da revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de

prioridades de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.170/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Leonardo Quintão, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.171/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Lincoln Diniz Portela, da bancada mineira na Câmara dos
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Deputados, pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009,

que trata da revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de

prioridades de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.172/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Luiz Fernando Faria, da bancada mineira na Câmara dos

Deputados, pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009,

que trata da revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de

prioridades de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.173/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Edmar Moreira, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.174/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Fábio Ramalho, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.175/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Elismar Prado, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília.

Nº 6.176/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Deputado Federal Eduardo Barbosa, da bancada mineira na Câmara dos Deputados,

pedido de providências para a inclusão do Projeto de Lei nº 6.613/2009, que trata da

revisão salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal, na pauta de prioridades

de votação do Legislativo em Brasília. (- Distribuídos à Comissão de Administração

Pública.)

Nº 6.177/2010, do Deputado Fahim Sawan, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para a estadualização da Av. Filomena Cartafina,
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que liga o Município de Uberaba ao seu Distrito Industrial III, e sua inclusão no

Programa ProMG. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 6.178/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Educação e ao Presidente do Conselho Estadual de

Educação pedido de providências com vistas à discussão do tema "Saúde e

Segurança do Trabalho" nas escolas públicas e particulares do Estado. (- À Comissão

de Educação.)

Nº 6.179/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Juiz da Vara de Execução Criminal da Comarca de Pará de Minas

pedido de informações sobre o número de vagas existentes na Penitenciária Pio

Canedo e a quantidade de presos recolhidos, especificando-se os provisórios e os

definitivos.

Nº 6.180/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Diretora da Penitenciária Pio Canedo pedido de informações sobre o

número de vagas existentes nessa Penitenciária e a quantidade de presos recolhidos,

especificando-se os provisórios e os definitivos.

Nº 6.181/2010, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de cópia integral do contrato

celebrado entre o Estado e o Banco do Brasil S.A. relativo à folha de pagamento e

aos empréstimos consignados dos servidores públicos do Estado. (- Distribuídos à

Mesa da Assembleia.)

Nº 6.182/2010, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que solicita seja

encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça pedido de providências com vistas à

atuação dos Promotores titulares das Comarcas em que as Prefeituras Municipais

concederam, sem licença, a folha de pagamento e, em especial, o monopólio de

empréstimos consignados a institução financeira.

Nº 6.183/2010, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que solicita seja

encaminhado ao Procurador-Geral da República pedido de providências com vistas à

abertura de procedimento para apurar a atuação do Banco do Brasil S.A. nos Estados

e Municípios, com possível afronta à Lei nº 8.666, de 1993, em virtude da assunção

por essa instituição, sem processo licitatório, das folhas de pagamento dos servidores
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públicos e do pretendido monopólio de empréstimos consignados dos mesmos

servidores.

Nº 6.184/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares do 48º BPM, que menciona, que

integram o Grupamento Especializado de Patrulhamento em Área de Risco pela

operação que culminou na maior apreensão de drogas no Município de Ibirité.

Nº 6.185/2010, da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral da ANTT pedido de providências para melhorar as condições de

trabalho dos ferroviários que operam no sistema de monocondução no Estado.

Nº 6.186/2010, da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho pedido de providências com vistas a que

seja julgado com urgência o Processo 193/2008, referente às demissões de

trabalhadores da base do Sindicato dos Ferroviários de Conselheiro Lafaiete.

Nº 6.187/2010, da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro do Trabalho pedido de providências com vistas à fiscalização dos

trabalhadores ferroviários que operam sob o regime de monocondução de trens, no

trecho compreendido entre os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, de

responsabilidade da empresa MRS Logística.

- É também encaminhado à Mesa requerimento da Deputada Gláucia Brandão e

outros.

Proposições não Recebidas

- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Do Deputado Ademir Lucas em que solicita seja formulada manifestação de

aplauso ao Sr. Robson Braga de Andrade por sua eleição como Presidente da

Confederação Nacional da Indústria.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Participação Popular e de Segurança Pública (2) e do Deputado Sávio Souza Cruz.

O Sr. Presidente - A Presidência comunica que no último dia 16, sábado passado,
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aniversariou o Deputado Juninho Araújo, a quem cumprimentamos.

Oradores Inscritos

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

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

telespectadores da TV Assembleia, cumprimento, em especial, os servidores do

Judiciário e, de forma mais especial ainda, os professores da rede estadual de

ensino, que, desde o dia 8 de abril, se encontram numa grande jornada em defesa da

educação de Minas Gerais. Se até hoje eles se encontram numa legítima greve é por

causa do descaso e da falta de diálogo por parte do governo de Minas Gerais. É

inadmissível que um governo que se diz democrático não tenha recebido a contento e

no tempo hábil o Sind-UTE, sindicato representante da categoria, para uma

negociação. Foi necessária uma intermediação da Assembleia Legislativa, por meio

de um pedido do nosso Bloco da Oposição, composto pelo PT-PMDB-PCdoB. O

nosso Líder, Deputado Padre João, e o Presidente da Casa, Deputado Alberto Pinto

Coelho, intermediaram para que o governo se sentasse à mesa de negociação.

Esperamos que o governo do Estado, por meio da Secretária de Planejamento

Renata Vilhena, sinalize o atendimento, de forma clara e objetiva, do que foi

apresentado na mesa de negociação.

O primeiro ponto foi a garantia de que não haverá corte referente aos dias

paralisados. Não poderá, portanto, haver esse corte. Diante disso, pode-se exigir à

reposição das aulas, porém com a garantia do salário dos professores, porque a

greve é um direito legítimo do servidor público. A segunda questão diz respeito à

suspensão imediata de qualquer tipo de demissão arbitrária em virtude da greve.

Portanto, é preciso que a Secretaria de Educação suspenda as cartinhas e os

comunicados ameaçadores. Em nada contribui, neste momento, para o diálogo

mandar carta para o servidor, ameaçando-o de demissão ou substituição. De forma

muito especial, esperamos que o governo sinalize, claramente, a intenção de

incorporar as gratificações ao vencimento, para que Minas Gerais possa, em curto e

médio prazos, corrigir o erro cometido no passado, garantindo o pagamento do piso

nacional do professor do ensino básico em nosso Estado. Temos, de forma muito

clara, um piso estabelecido pela lei federal, pelo governo do Presidente Lula. Num
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primeiro momento, esse piso era de R$1.316,00, mas houve uma reformulação do

cálculo. Podemos, então, até dizer que é de R$1.024,00, se for o caso, para uma

jornada no máximo de 40 horas. Aqui em Minas temos direito a uma jornada de 24

horas, que já é praticada pelos professores. Queremos, assim, o piso salarial para a

jornada de 24 horas na rede estadual de ensino.

Então, é importante que o governo promova o atendimento dessas questões.

Temos a convicção de que, na assembleia soberana, que os professores e o

sindicato vão realizar agora, eles saberão tomar a melhor decisão, escolher a melhor

saída. Também temos plena confiança na direção do movimento do sindicato. Assim,

mostraremos que o que queremos para Minas Gerais é uma educação de qualidade,

e, sem dúvida alguma, isso pressupõe a valorização dos professores.

Não é possível falar em ensino de qualidade sem se valorizar o professor, como

também não é possível falar num Estado que tem a 3ª maior arrecadação do País,

mas que paga o 8º pior piso salarial. Uma professora está me corrigindo e dizendo

que Minas Gerais tem a 2ª arrecadação do País. Apesar de o governo ter medo de

falar nisso, é importante dizer que, na crise de 2009, realmente o Presidente Lula

tinha razão, ao dizer que para o Brasil seria “uma marolinha”. No entanto, o Brasil,

através de políticas anticíclicas, de políticas de valorização do mercado interno e de

intervenção do Estado na economia, especialmente nas estatais, conseguiu enfrentar

a crise. Nosso país foi um dos últimos a entrar na crise e um dos primeiros a sair,

graças a uma política econômica correta e de valorização do mercado interno das

nossas estatais; porém, o mesmo não podemos dizer quanto a Minas Gerais. A crise

econômica em nosso Estado foi um verdadeiro “tsunami”. Temos aqui uma economia

mineira primária, baseada apenas na exportação do minério de ferro e na exportação

das “commodities” agrícolas. Não é à toa que o Estado realmente viveu uma grande

crise econômica por incompetência desse governo e por uma visão neoliberal. Mas

isso não tira a condição de Minas Gerais ser um Estado rico, mas que paga um

péssimo salário aos professores e aos servidores públicos.

Portanto, esperamos que o governo tenha essa compreensão e finalize o seu

mandato de forma muito correta e acertada com os servidores públicos. Que o

governo, aliás, procure destravar a tramitação no Plenário do Plano Decenal de
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Educação, que aponta que Minas Gerais precisa ter uma educação de melhor

qualidade e valorizar todas as escolas, rompendo, assim, essa visão da escola de

excelência. Afinal, são poucas as escolas que criam um espaço verdadeiramente

democrático e que valorizam o servidor público.

Gostaria ainda de dizer a vocês que se trata de um privilégio de cabeça para baixo

esse não investimento na educação, pois este governo não tem compromisso com as

áreas sociais. A excelência da gestão deste governo, o chamado choque de gestão,

ocorre somente em infraestrutura. Só existe choque de gestão para construção de

novos palácios, como é o novo palácio do governo, ou da Linha Verde. Nestes

últimos sete anos, o servidor público e as áreas de investimento social sofreram

muito. Minas Gerais tinha quase 30% de aplicação de sua receita corrente líquida na

educação em 2001, e esse indicador caiu para 14% em 2009. Se há uma marca que

este governo vai deixar, essa marca seria a de que o governo não investe no social.

O mais dramático disso tudo é que, enquanto tivemos um aumento de investimento

em infraestrutura de 220%, tivemos uma queda em todos os indicadores sociais.

Além da educação, podemos citar também a área da saúde. Numa recente

reportagem, publicada no dia 15 de maio pelo jornal “Folha de S. Paulo”, cujo título

era “13 Estados da Federação investem menos do que o mínimo em saúde”,

verificamos que a Constituição da República estabelece que os Estados devem

investir, no mínimo, 12% de suas receitas correntes líquidas.

Pasmem os senhores, aqui lideram, em 1º e em 2º lugares, o “ranking”, só que é

um “ranking” de cabeça para baixo, de baixo para cima, justamente os dois Estados

governados pelos governos tucanos, pelos governos neoliberais. Em 1º lugar está o

Rio Grande do Sul, que aplica apenas 4,37% de sua receita com a saúde, e, em 2º

lugar, de baixo para cima, o Estado de Minas Gerais, que aplica 8,65% de suas

receitas.

A reportagem diz: “O Ministério da Saúde afirma que metade dos Estados investiu

em saúde valores mais baixos que os determinados pela Constituição. Em 2008, 13

Governadores deixaram de aplicar, juntos, R$3.100.000.000,00 em hospitais,

remédios, exames, cirurgias e equipamentos médicos. Com esse valor, seria possível

construir 60 hospitais de médio porte, com 150 leitos, ou comprar todos os remédios
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do programa brasileiro de aids, ao longo de três anos.

A Constituição obriga os Estados a investirem, no mínimo, 12% de sua arrecadação

própria em ações de saúde pública. O Ministério analisou os balanços de todos os

Estados, referentes a 2008, e verificou quais cumpriram a lei. Os Estados negam

haver problemas. O Rio Grande do Sul foi o Estado que ficou mais longe do piso de

12% - aplicou, em 2008, apenas 4,37%. Em seguida, ficou Minas Gerais com 8,65%.

Na outra ponta da lista, entre os Estados que mais aplicaram em saúde naquele ano,

está o Estado do Amazonas, que investiu 21,39%”. E Minas Gerais insiste em não

cumprir o investimento na saúde, porque faz uma maquiagem. O choque de gestão

tem a marca da maquiagem. Isso porque, no momento de prestar contas ao Tribunal

de Contas, o Estado inclui, como se fosse gasto de saúde, os gastos que têm, por

exemplo, com a rede de esgoto da Copasa. Entretanto, a rede de esgoto da Copasa

é uma rede tarifada, ou seja, o consumidor já paga por ela. Somos nós que pagamos

pelo tratamento de esgoto, mas ele inclui esse investimento como se fosse gasto

próprio da saúde, maquiando as contas públicas da saúde.

O governo também inclui, como se fosse saúde, o gasto com a saúde animal:

vacina para febre aftosa e vacina contra a raiva, como se isso fosse saúde humana,

saúde do SUS. E o que é pior, aquele desconto que o servidor tem na folha de

pagamento, para o plano de saúde do Ipsemg, pasmem os senhores, ele inclui como

se fosse um investimento próprio da saúde, um investimento que ele já desconta do

servidor e que na maioria das vezes, nem chega aos hospitais do Ipsemg. Aliás, esse

dinheiro do Ipsemg sequer está sendo utilizado para fazer uma saúde de qualidade

para o servidor público, porque o Ipsemg, no Estado, vive uma situação de

calamidade e miséria. Não é à toa que o povo de Minas Gerais, dentro de um regime

democrático e legítimo, terá sabedoria e inteligência para atuar como um grande

árbitro, um grande juiz, no ano de 2010. É chegado o momento de o povo fazer o

julgamento dos seus gestores, e, pelo andar da carruagem, dos acontecimentos, o

povo de Minas Gerais está sinalizando que não está satisfeito com o que vem sendo

feito em Minas Gerais. Não é à toa que o próprio Governador, candidato oficial do

Bloco da Situação, do Bloco Tucano, está com dificuldades de emplacar nas

pesquisas eleitorais. Em todas as pesquisas, esse candidato não passa do 4º lugar,
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porque o povo de Minas Gerais está tendo a compreensão de que o projeto que

governou o nosso Estado nos últimos sete anos não promoveu a devida melhora na

qualidade de vida do povo mineiro.

Em contrapartida, o povo tem identificado que o projeto nacional sob a liderança do

Presidente Lula encontra cada dia mais respaldo popular. Não é à toa que o povo de

Minas Gerais tem constatado que esse projeto nacional está bem avaliado. Temos

hoje um Presidente da República com a maior aprovação popular. E não é à toa que

as últimas pesquisas da Vox Populi e da Sensus mostram que a candidata que

representa esse projeto está liderando as pesquisas e já passou o candidato tucano.

Isso mostra que em uma democracia, por mais que haja censura contra a imprensa,

abuso de poder econômico e distorção da verdade, o povo é muito sábio e inteligente

e saberá escolher o melhor caminho.

Queremos reafirmar a nossa posição, a posição do Bloco da Oposição, do PT, do

PCdoB e do PMDB, estamos solidários com os professores e as professoras de

Minas Gerais. Sabemos que o movimento deles é legítimo. Os professores e

professoras só saíram da sala de aula porque lá estava impossível de exercer com

dignidade a sua profissão.

Nossa solidariedade, pois. Estaremos aqui firmes para cobrar do governo do Estado

uma postura firme de pagamento do piso nacional do professor também em Minas

Gerais. Boa sorte para os professores e as professoras de Minas.

* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, minha saudação também aos colegas

Deputados. Uma saudação muito especial a todos os trabalhadores e trabalhadoras

da educação presentes nas galerias, servidores do Judiciário, do Sinjus, do Sindojus

e do Serjusmig, que também estão em luta aguardando uma posição do

Desembargador Sérgio Resende, Presidente do Tribunal de Justiça, para garantir

essa recomposição dos salários dos servidores do Judiciário, uma correção de

10,14%, que é justa.

É importante destacar o empenho desta Casa em intermediar essas situações

delicadas, seja do Tribunal de Justiça, seja de trabalhadores e trabalhadoras da
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educação, seja dos funcionários da Unimontes. Na Unimontes, há a greve do corpo

docente, dos professores, que tiveram assembleia na semana passada e mesmo

aqui, no início da negociação, Deputado Carlin Moura, eles decidiram pela

continuação da greve. Os técnicos ligados à Unimontes, do Hospital Universitário,

decidiram pela suspensão da greve confiando em um grupo de trabalho criado pela

Secretaria de Planejamento e Gestão.

Ontem tiveram uma reunião. E foi uma grande decepção. Não podemos permitir

que o governo, com criação de grupos de trabalho, protele, enrole e não resolva

nada.

O governo tem de dar indicativos concretos porque, caso contrário, não podemos

ser aval de algo sobre o qual também não temos segurança. Basta o exemplo

delicado do que aconteceu com o Tribunal de Justiça, ou seja, que já houve tempo

necessário para o Desembargador Sérgio Resende ter enviado para esta Casa nova

mensagem garantindo a recomposição de 10,14%. Então me senti enganado com

essa questão do TJ, e estamos aguardando ainda. O Desembargador pode não ter

autonomia, mas houve reunião da Corte na quinta-feira o dia inteiro. Já deu tempo.

Aos trabalhadores e trabalhadoras da educação, digo que toda relação deve ter

confiança, mas deve haver sinais bem concretos das partes para resolver a questão.

Participamos do dia em que aconteceu aqui a última assembleia da educação e,

naquele mesmo dia, sentamos com o Presidente da Casa, Deputado Alberto Pinto

Coelho, e com a coordenação do Sind-UTE, pedindo ao Presidente que também se

empenhasse em uma abertura de negociação. E isso foi feito. Ainda participamos da

reunião, e ali foi dado um tempo. E só hoje, na última hora, chegou a contraproposta

do governo. Não quero aqui antecipá-la, pois, em respeito à sua coordenação, quero

que o Sind-UTE a apresente na assembleia. No entanto digo a vocês que, do jeito

que ela está, é temerário. Há menos de 1 hora, tive acesso à contraproposta e, há

menos de 15 minutos, procurei o nosso Líder de Governo, Deputado Mauri Torres,

que, de imediato, entrou em contato com o Presidente da Casa para dizer-lhe que, do

jeito que a coisa está, cremos que será difícil os trabalhadores a acatarem ou a

assembleia encerrar a greve. Será difícil porque, quando a Secretária Renata Vilhena

expôs a dificuldade - para não dizer impossibilidade - de assumir o piso, que é a
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reivindicação principal e justa, dizia que era possível um estudo para incorporar

algumas gratificações - não é mesmo, Deputado Carlin Moura? Nesse momento,

perguntei quais eram concretamente. Isso porque a parte concreta é que nos dá

segurança, também como Deputados, para estarmos como aval nessas negociações.

É essa confiança que nos falta, Deputado Carlin Moura.

Tivemos uma audiência aqui, e há dois meses os servidores do Hospital

Universitário da Unimontes estão em greve. Eles saíram decepcionados da reunião

de ontem, pois nem sequer foram criados grupos de trabalhos que levassem o

problema a sério, a fim de que, em curto prazo, recebessem uma proposta concreta,

viável e exequível. É isso que é preciso, senão não tem jeito.

Tempo, na verdade, até que temos. É preciso que fique muito claro, porque, às

vezes, os próprios colegas Deputados têm dúvidas. A reestruturação de uma carreira

específica ainda pode ser feita. Em reunião com o Governador, disseram-nos que

pode para outros Poderes. Mas, de fato, pode para o Executivo. Temos projetos de lei

garantindo reajuste aos servidores públicos, como o projeto de lei complementar que

concede 15% de reajuste aos servidores de final de carreira da Polícia Civil, vinculada

ao Poder Executivo, e não ao Tribunal de Justiça. A decisão é clara, e fizemos

questão de divulgar isso.

Não tenho dúvida de que a reestruturação de uma carreira específica pode ser feita

até o final de junho. Eu seria irresponsável se dissesse que existe dinheiro, que não

afeta a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas posso assegurar que muitas carreiras

foram tratadas de forma diferenciada. Não falarei da importância de cada carreira,

mas, se em algumas delas o salário-base é superior ao mínimo, por que tiveram

reajuste de 15%, enquanto outras carreiras em que o salário-base é inferior ao

mínimo tiveram apenas 10% de reajuste? A lógica do governo é outra.

Deputado Carlin Moura, aprendi e tenho a convicção de que sou Deputado dos 853

Municípios mineiros, sou Deputado de todo o povo mineiro, ou seja, de quase 20

milhões de habitantes. A prioridade da nossa ação é a população mais pobre. Não

tenho medo de dizer isso, não estou aqui a serviço da Vale nem da CSN, e sim a

serviço dos mais pobres, dos mais “lascados”. Essa é a minha convicção, essa é a

minha ação.



____________________________________________________________________________
839

Vejam as emendas do Orçamento. Vejam o valor que destinei à minha querida

Ouro Branco, meu domicílio eleitoral, com todo o respeito: zero. Destinei recursos a

hospitais filantrópicos, muitos abandonados e até fechando, como o de Piranga, com

51 leitos; destinei recursos também a asilos, a fazendas de recuperação de

dependentes químicos. O Estado não tem políticas eficientes para essas áreas.

Minhas emendas não foram pagas por perseguição, mas isso não nos cala, porque

não estamos aqui por um razão única de dinheiro. O nosso primeiro dever é legislar e

fiscalizar. Queremos, sim, ajudar essas entidades que estão fazendo o papel do

Estado, que estão remendando as deficiências das políticas públicas, aquelas

voltadas para crianças, jovens, idosos, dependentes químicos e excluídos.

Infelizmente, o governo está punindo não a mim, mas aos pobres de Minas Gerais.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte)* - Ilustre Deputado Padre João, que tão bem

dirige os rumos do bloco opositor ao governo, temos o maior respeito por V. Exa.

nessa condução. Gostaria de trazer aqui também a palavra do PMN. Neste momento

que Minas vive, no qual estamos todos unidos rumo à solução para o movimento

grevista, especialmente o da educação, quero sugerir a V. Exa., como Líder e homem

religioso que é, e aos demais pares desta Casa que encaminhássemos o debate para

o caminho da solução.

Deputado Padre João, diante do sofrimento e da falta de esperança dos que militam

na educação do Estado e vêm aqui para buscar um caminho que tem o objetivo de

terminarmos com a greve, vemos muitas pessoas fazendo política com o pessoal.

Esse sentimento que nos nutre é pela solução. O PMN junta-se ao discurso de V.

Exa. com o objetivo único de buscar o entendimento e uma alternativa que vise a pôr

fim no movimento grevista e atender aos anseios dos profissionais da educação. Não

podemos aceitar que qualquer um ou algum partido se utilizem do momento para tirar

proveito próprio em detrimento do sofrimento de muitos que vêm aqui buscar esse

apoio. Quero aqui dizer que a educação de Minas Gerais é reconhecida em todo o

Brasil pelo nível dos seus profissionais. Agradeço-lhe o aparte.

O Deputado Padre João - Obrigado, Deputado Duarte Bechir.

Encerro, Sr. Presidente, dizendo que é um compromisso de todos nós, seja da

Oposição, seja da base do governo, de recorrer ao Deputado Mauri Torres, Líder, e
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ao Deputado Alberto Pinto Coelho, nosso Presidente, para que haja empenho. Neste

momento, é importante a atuação da base do governo junto ao Líder e ao Presidente,

solicitando esse empenho do governo e da Secretária Renata Vilhena, para que aja

concretamente, a fim de que ocorra o fim da greve - aliás, fim da greve com a

segurança da não demissão, do não corte de pagamento, assim como a segurança

total, no mínimo, da incorporação de gratificações que garanta justiça para o

trabalhador da ativa, o pensionista ou o aposentado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Boa-tarde! Mais uma vez, quero parabenizar cada um

dos senhores pela mobilização. Isso demonstra que o servidor não é bobo, não

aguenta mais essa situação de exclusão e de salário de fome e levantou a cabeça. É

impressionante! Não me lembro nem tenho conhecimento de um movimento tão forte

no Estado como o dos servidores que estão mobilizados em todos os cantos do

Estado e todas as regionais.

Se o governo, a princípio, ficou de braços cruzados, se não deu a mínima para o

servidor, é porque há aquela máxima - conversei com o Deputado agora, ele estava

falando sobre isso - de que greve é igual a CPI, sabe-se o jeito que ela começa, mas

não se sabe como termina. Às vezes termina em “pizza” e, em outras, em porrete.

A mobilização dos servidores é impressionante. Estive agora na praça e tive o

prazer de acompanhar passo a passo a luta dos servidores - estive em todas as

mobilizações, em todas as assembleias. O movimento vem crescendo a cada dia que

passa, há envolvimento dos estudantes e os pais estão compreendendo, porque não

estão caindo mais em mentira e enganação. Está aqui o salário que o governo

menciona. O piso remuneratório é enganação, mentira.

Tenho aqui um contracheque. O servidor tem nome, endereço, CPF. Aqui está o

valor que ele recebe. Essa é a verdade, a realidade dos servidores. O servidor tem

remuneração básica de R$378,46. O governo diz que, em Minas Gerais, nenhum

servidor recebe menos que o mínimo, porque há as gratificações. Falo, provo e

provarei. Está aqui: Marina Maria Siqueira Machado, Vice-Diretora Técnica

Ambulatorial, servidora com mais de 25 anos trabalhados; Polícia Militar de Minas



____________________________________________________________________________
841

Gerais, Diretoria de Recursos Humanos. Sabem de quanto é a remuneração básica?

De R$245,62. Sabem quantos anos trabalhados? Vinte e cinco anos. Sabem quanto

a servidora ganha com quinquênios, com todas as gratificações? O salário total dela é

de R$487,70; é menos de um salário mínimo. O servidor não aguenta mais ser

humilhado, tripudiado, ameaçado, perseguido, não aguenta mais receber salário de

fome. Não dá para justificar, porque em Minas Gerais a arrecadação sobe. A previsão

do Orçamento é de R$46.000.000.000,00. Quando o Governador Aécio Neves entrou,

ele era de R$17.000.000.000,00! E o salário dos servidores aumentou três vezes

nesse período? Não, mas o orçamento aumentou. Entretanto, na hora de se

cobrarem água, luz, IPVA, não têm dó. O cidadão precisa pagar. O governo cobra

42% de ICMS! Mas não tem choro; aumenta-se a arrecadação e, mesmo assim, o

ICMS do álcool aqui é mais caro que nos outros Estados. Está na contramão, porque

não se preocupa com as pessoas, com o ser humano, com os educadores. Dizemos

que a educação é o futuro deste país, mas ela é o presente também, porque nossos

educadores têm o papel de ajudar na formação dos cidadãos, das nossas crianças,

dos nossos jovens. Como daremos dignidade, quando pensamos no crescimento e

no desenvolvimento do País, com o professor recebendo menos que um salário

mínimo? Isso realmente é uma vergonha, um desrespeito total, o que não podemos

aceitar. Se houver um servidor demitido, um servidor perseguido, será nosso papel -

até proponho isso ao Bloco PT-PMDB-PCdoB - fazer obstrução total, parar a Casa e

não votar mais nada. Não podemos aceitar perseguição, não podemos aceitar

demissão. O movimento dos servidores é legítimo. Eles estão brigando para que a Lei

Federal nº 7.387 seja cumprida, pois, se é lei, deve ser cumprida. Entretanto o

governo é o primeiro a descumprir a legislação.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Cumprimento V. Exa. pelo assunto

que traz a esta tribuna. Parabenizo os profissionais da educação do Estado pela sua

luta, que é coerente e justa. Acima de tudo, os servidores da educação vêm lutando

com muita garra por salários dignos. Respeito a categoria desses profissionais que

tanto têm contribuído para Minas Gerais. Tenho até recebido “e-mails” de professoras

e professores, em que solicitam uma manifestação aqui na tribuna. Portanto quero

aproveitar este momento para dizer novamente que a luta é justa, coerente.
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A luta é, acima de tudo, por dignidade, para que recebam um salário digno.

Portanto, os Deputados desta Casa devem apoiar a luta dos professores; acima de

tudo, devem fazer a interlocução com o governo do Estado.

Aproveito para dizer que os servidores do Tribunal de Justiça se encontram aqui,

para solicitarem o que lhes está sendo negado. Enquanto todos os demais servidores

receberam pelo menos o reajuste mínimo, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais se nega a conceder o reajuste acordado com os servidores do Judiciário. Os

servidores acordaram um percentual com o ex-Presidente, Desembargador Sérgio

Rezende. Não é nem reajuste, mas uma recomposição salarial de 10,14%.

Infelizmente, os Presidentes foram trocados e, até este momento, não há uma

proposta concreta. Recebemos um ofício do Desembargador Sérgio Rezende,

dizendo que apoiava e endossava a proposta; todavia, é preciso que o atual

Presidente do Tribunal se manifeste, mandando a esta Casa apenas uma emenda,

para consolidar a recomposição de 10,14% dos servidores do Judiciário.

Quero esclarecer às galerias da Casa que este Deputado não vota contra servidor

público em hipótese alguma. Votamos favoravelmente à matéria, porque não votamos

contrariamente aos interesses dos servidores públicos. Talvez devessem consultar o

Deputado Padre João e o próprio Deputado Weliton Prado, pois eles sabem que

votamos favoravelmente. Se quiserem fazer a pergunta ao Deputado, ele poderá tirar

a dúvida.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita aos servidores que se encontram nas

galerias, os quais recebemos aqui com todo respeito, que permitam o Deputado falar.

É digna a manifestação, mas ela deve ser feita sem excesso, para que o Deputado

possa falar e ser ouvido. Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Obrigado, Sr. Presidente. Deputado

Weliton Prado, V. Exa. também tem feito cobranças quanto a essa questão dos

servidores. Diante disso, peço-lhe que cerremos fileiras para que o atual Presidente

do Tribunal entenda que chegou a esta Casa um ofício do ex-Presidente,

concordando e referendando a recomposição salarial de 10,14% para os servidores

do Judiciário. Se o Presidente anterior mandou uma mensagem a esta Casa, cabe ao

atual Presidente enviar uma emenda ao Projeto de Lei nº 4.389. É possível
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apresentar emenda ao projeto, no 2º turno, desde que haja acordo de Líderes.

Certamente, quanto a essa questão, nenhum Líder desta Casa seria contra uma

emenda do Tribunal. Os servidores podem continuar contando com nosso empenho e

apoio. Vamos continuar fazendo cobranças ao governo para que não só os servidores

do Tribunal de Justiça, mas também os servidores da educação tenham, no mínimo,

dignidade para trabalhar. Obrigado.

O Deputado Weliton Prado* - No que depender de nós, somos totalmente

favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 4.389. Parabenizo o Serjusmig pelo

empenho. Faço justiça ao Deputado Sargento Rodrigues, pois ele não consta da lista

dos Deputados que votaram contra. Estou recebendo um grande número de “e-

mails”, mas, infelizmente, não temos como ler e analisar todos. Na verdade,

demoramos mais de uma semana para analisar aqueles que lemos. Porém, quero ler

este, que reflete a realidade e o momento de indignação e revolta dos servidores. (-

Lê:)

“Queremos registrar nossa indignação e descontentamento com os nossos

governantes mineiros em relação aos educadores. Propagandas sugestivas e de

impacto escondem e disfarçam uma realidade alarmante: o desrespeito aos direitos

dos trabalhadores na educação. Não temos aumento há 10 anos; férias-prêmio, só

quando o governo decide; o piso salarial de R$950,00 só apareceu nos jornais,

revistas e propagandas. Não podemos e não vamos fechar os olhos ao modo como

estamos sendo tratados. E os senhores não podem se esquecer de que são nossos

representantes, eleitos por nós, e, como tais, devem estar do nosso lado, lutando

para que nossos direitos sejam respeitados. Não queremos mais mentiras ou

desculpas. Não vamos desistir. Será que vamos ter de paralisar nossas atividades

para sermos ouvidos? Não parece um absurdo uma professora iniciar uma carreira

com um salário que não chega a R$400,00? Uma vergonha para Minas Gerais”.

Esse é o nível de descontentamento dos servidores do Estado de Minas Gerais,

que estão cobertos de razão. Não há como sobreviver com um salário medíocre, de

fome, como o que recebem os servidores. Assim, quero dizer que tenho muito

orgulho de ver esse sentimento de indignação sendo exposto com muita energia, com

muita vontade de transformação e com muita coragem. É preciso mesmo ter coragem
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para enfrentar todas as perseguições de que são vítimas, como ter os pontos

cortados. O servidor, que já recebe uma miséria, menos do que o salário mínimo, tem

também o seu salário cortado e ainda resiste bravamente. O servidor tem de ter muita

coragem para, mesmo recebendo a ameaça de demissão ou de receber uma

avaliação negativa de desempenho, continuar firme na luta defendendo seus direitos.

Isso é realmente motivo de orgulho e um exemplo para todos nós. A categoria chegou

ao ponto de não aceitar mais as coisas como estão; já chegou no fim do túnel - não

tem mais luz; é preciso ter mudança, alteração. Não adianta mais usarem a Lei de

Responsabilidade Fiscal como desculpa. Quando o governo quer, quando é bom para

ele, sempre dá-se um jeito, não tem lei a seguir: aumentam-se impostos, isentam-se

locadoras de veículos, constrói-se o Centro Administrativo, de R$2.000.000.000,00;

faz-se tudo. Comprou até dois caveirões para reprimir os servidores, atitude

condenada até pelo próprio ex-Subsecretário de Defesa Social Sartori. Mas aí, não

tem problema; não tem Lei de Responsabilidade Fiscal, não tem qualquer ilegalidade,

tudo é possível. Agora, quando é para atender os servidores, dão-se muitas

desculpas. Com todo respeito aos servidores dos outros Poderes, votamos aqui o

pagamento retroativo, que é muito correto; mas por que não se pôde votar a emenda

que apresentamos pela qual se pagaria o retroativo aos servidores da educação? Se

foi pago ao Judiciário, ao Tribunal de Justiça, por que não se pode pagar aos

servidores da educação? É muito simples: os servidores querem ser respeitados;

querem que a lei federal seja implementada e que o governo estabeleça o piso

nacional dos servidores da educação, cujo salário-base é de R$1.312,00. Os

servidores não aceitam enganação nem penduricalhos. Aprendi com minha finada

mãe que, quando se dá a palavra, é preciso honrar o que se disse, é preciso cumprir

o que se prometeu. E o governo prometeu que iria garantir um piso salarial para os

servidores e que os servidores de Minas Gerais seriam um dos mais bem

remunerados do País. Mas isso não é verdade, não aconteceu. Era só não prometer;

mas, se prometeu, tem de cumprir. E é direito dos servidores reivindicar a

implementação do piso nacional.

Realizamos hoje, a requerimento nosso, uma audiência pública na Comissão de

Direitos Humanos - pelo que aproveito para cumprimentar o Deputado Durval Ângelo
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- para tratar das ameaças e perseguições aos professores que lutam pela

implementação do piso em Minas Gerais. Foi uma audiência muito importante, e

vamos encaminhar todas as documentações e resoluções à Secretaria de Estado.

Outro ponto que discutimos foi que os servidores não estão contemplados nas

propostas apresentadas pelo governo. Não adianta apenas os servidores reporem os

dias parados, pois isso eles sempre fizeram, e continuarão fazendo, pois nunca

fugiram de suas obrigações.

Se houver a demissão de algum servidor, a nossa proposta será com a paralisação

total. Não votaremos mais nada nesta Assembleia, ou seja, pararemos tudo,

obstruiremos tudo. A proposta do Bloco PT-PMDB-PCdoB é de paralisação e

obstrução total e legal, até que o governo realmente sinalize uma proposta decente

aos servidores, que é apenas a implementação do piso nacional em Minas Gerais.

Por que o Estado não cumprirá a lei federal? Nossa proposta é cumprir a lei federal e

implementar o piso nacional dos servidores da educação em Minas Gerais. E eles

estão corretíssimos em não aceitar isso. Levantem a cabeça, pois nada vem de

graça, não há vitória sem luta. Sempre falo que o governo é como feijão: se não for

na pressão, será na mobilização. Também água mole em pedra dura tanto bate até

que fura.

Isso mostra a grande indignação dos servidores, que não aguentam mais

sobreviver com esse salário de fome, abaixo de um salário mínimo. Agora eles

disseram que não aceitam mais essa situação, e realmente o governo tem de se

posicionar, não há outra saída. Para os outros setores ele resolve o problema, no

entanto, quando se fala em ser humano, principalmente em servidor da educação,

infelizmente não há prioridade. Será que o governo não quer cidadãos mais críticos,

mais conscientes, que reivindiquem seus direitos? Eu acho que é isso que ele não

quer. E mais, os servidores contribuem para o Ipsemg, todo mês isso é descontado

em seus contracheques, mas há um projeto na Casa para confiscar o dinheiro deles,

dar calote. É mais de R$1.800.000.000,00 que o governo pretende desviar dos

servidores. Realmente isso não pode acontecer.

Agradeço a cada um, parabenizando-os. A luta continua, pois sem luta não há

vitória. Abraços e obrigado.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, companheiros e

companheiras presentes nas galerias, o que nos traz aqui, mais uma vez, é a

preocupação com o descaso com que o governo do Estado, por meio da Secretaria

de Educação, vem tratando essa greve.

Como dizia ao nosso Líder e Presidente, Deputado Mauri Torres, as informações

prestadas ao Governador Anastasia não condizem com a realidade. Estão dizendo-

lhe, de forma totalmente equivocada, que não há greve e movimento algum; que há

apenas meia dúzia de pessoas em greve. Mas o Governador não está viajando pelo

Estado para comprovar o que acontece na realidade. Minas Gerais vive novamente a

ditadura de 51. Vivemos a mordaça e a censura da imprensa, que não divulga nada

que não seja favorável ao atual governo.

Estamos solidários aos professores. Recebi várias professoras em meu gabinete,

quando lhes disse que, se houver demissão de qualquer funcionário da educação

neste governo, faremos vigília e o enfrentaremos de qualquer forma. Não

permitiremos que essas ameaças sejam concretizadas, e vocês devem estar

solidários a isso. O governo gosta de ameaçar e de mentir para o povo, e às vezes

aceitamos isso com muita tranquilidade. No entanto a Assembleia Legislativa, não em

sua maioria, não permitirá demissões num movimento grevista. Faremos o possível e

o impossível para enfrentarmos o governo do Estado. Este é um governo que tem

manipulado todos os dados estatísticos do Estado de Minas Gerais. Quando foi

aprovar os famigerados 10% de aumento, alertei-o de que havia emendas, um artigo

naquele projeto, em que parte dos professores teria uma diminuição do seu salário.

Num primeiro momento, pensaram que eu estava fazendo oposição ou apenas

criticando.

Ao analisar, viram que, de fato, o projeto falava que dava 10% de aumento,

Presidente, mas na verdade haveria categoria que teria diminuição de 2% a 3%. Esse

é um governo que evita dialogar com as professoras e com o pessoal da educação.

Precisamos fazer a nossa barreira, estar solidários e juntos.

Disse hoje ao Deputado Weliton Prado que sabemos como começa a greve, mas às
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vezes não sabemos como ela pode terminar. Já participei de muitas, como o

movimento que lutou pela liberdade de imprensa. Lutamos pela liberdade do nosso

país, e hoje, com muita tristeza, vemos que o Estado de Minas Gerais, que tem na

sua bandeira “liberdade mesmo que tardia” é um Estado que não tem liberdade, que

comprou a imprensa, que comprou a Justiça. A Justiça está a serviço do governo, o

Ministério Público está a serviço do governo. Qual é a manifestação do Ministério

Público referente à greve que vimos até agora? Não se manifesta porque o governo

disse que não se pode manifestar. A Justiça disse que a greve é ilegal para atender

aos caprichos do governo, mas não mostrou o motivo da greve.

Neste momento, precisamos estar solidários e juntos nessa greve, principalmente

no desfecho. Os professores não podem sair dessa greve de cabeça baixa, não

podem sair desse movimento sem uma conversa clara com o governo. Para isso é

preciso enfrentarmos. Temos de manipular, discutir, sem medo de retaliação.

O movimento grevista tem isto: começamos, mas temos de saber quando terminar.

E sabemos como terminará. Terminaremos fazendo pressão neste governo, dizendo

ao Prof. Anastasia, que até anteontem era o gerente do Estado, mas hoje é o

Governador, que ele tem de saber que as professoras estão em greve e que estão

malsatisfeitas, até pela ausência da conversa, que é o que tem incomodado a todos

nós. Ausência de informação pela imprensa do movimento grevista e falta de diálogo

com a categoria. Temos de modificar isso. Digo isso porque os jornais desta semana

mostram o que é este governo. O Estado de Minas Gerais é o último ou o penúltimo

Estado que menos investe na saúde - os documentos mostram isso. Inventam para a

população, e vocês sabem disso, que Minas Gerais não tem problema de segurança

pública, que a segurança pública de Minas Gerais está resolvida.

“Minas Mais Violenta: homicídio aumenta em cinco das nove regiões da Capital.”

Todos os jornais mostram isso, mas a imprensa, de vez em quando, diz que esses

dados diminuíram. Queríamos realmente que eles diminuíssem, pois queremos

segurança para todos nós. O governo põe na mídia, na grande imprensa, que

diminuiu a violência no Estado de Minas Gerais. Com esse movimento de greve, Sr.

Presidente...

Aqui está dito que crimes crescem nas cidades do interior. Querem ver o absurdo
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que está acontecendo neste governo? Em Papagaios, no Oeste de Minas, cidade de

14 mil habitantes, a 14ª cidade mais violenta de Minas Gerais, o governo do Estado

de Minas, com uma canetada, fechou a delegacia da Polícia Civil, recolheu tudo e

levou para Pará de Minas, sede da regional. Fiz uma manifestação, tentando falar

com a Secretaria por 15 dias, mas não conseguia. Fiz aqui um desabafo ao microfone

e, após 10 minutos, o Secretário me ligou dizendo que tinha um planejamento para

janeiro. Eu lhe disse que janeiro estava muito longe, que faltavam seis meses, que

Papagaios era um absurdo de violenta. Ao dialogar com ele, em determinado

momento, disse-me que não sabia que a delegacia tinha sido fechada. Aí eu lhe disse

que esse fato para mim era muito mais grave que a delegacia ter sido fechada. Um

Chefe de Polícia Civil, um Secretário de Defesa Social, dizer que não sabia que uma

delegacia de polícia tinha sido fechada! Isso é para verem o que está acontecendo

em Minas Gerais, para mostrar que Minas Gerais está sendo gerenciada por pessoas

de fora. O governo investe milhões e milhões de reais em consultorias de pessoas

que não são de Minas Gerais, não conhecem o nosso Estado. Vou dizer com muita

clareza: não conhecem nem o governo para o qual prestam serviço. É isso o que está

acontecendo.

Em relação à educação, volto a dizer que as pessoas que estão articulando, que

fazem essa quantidade de cursos, quantidade de não sei mais, que criam adicional,

não conhecem Minas Gerais, não conhecem a educação deste Estado. Há dinheiro

para fazer cursos todo dia, para gastar com hotéis e fazer despesas que não levam a

nada, não melhoram em nada a educação de Minas Gerais. Também há dinheiro

para se construir uma cidade administrativa, mas não se discute com a área da

educação para mostrar o que tem de ser feito. Estou aqui há 20 anos e sempre ouço

essa discussão, que sempre termina sem solução. Então, essa greve é importante,

até porque estamos às vésperas de uma eleição, que será daqui a cinco meses.

Tenho dito aos candidatos à eleição, aliás disse ao nosso candidato, Ministro Hélio

Costa, que cuide da educação antes de vencer a eleição e tomar posse, para

procurar saber o que está acontecendo. Para isso não é preciso discutir com os

técnicos e os consultores da Secretaria de Fazenda, mas, sim, com os professores,

com as Diretoras de escolas, com a superintendência. Aí, sim, haverá embasamento
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para fazer a mudança que todos queremos. Disse isso a ele com muita clareza. Não

dá mais para usar a educação apenas como bandeira política, dizer que a educação

é o mais importante e que é priorizada. Na realidade, nenhum político que assume o

Executivo prioriza a educação. O que existe é muita discussão e pouca solução.

Então, essa discussão está acontecendo num momento oportuno. Essa greve terá

um lado positivo: cobrar daqueles que vão assumir o governo que tenham

responsabilidade e compromisso de modificar a remuneração dos professores. Quem

vê a folha de pagamento de um professor fica revoltado. Estava com duas, mas,

infelizmente, deixei em meu carro. Gostaria de mostrar a vocês o pagamento de uma

professora que ganha R$500,69, com 22 anos de magistério. E ainda dizem que é o

piso remuneratório, o piso salarial. O governo precisa parar de inventar, como o

adicional de desempenho, adicional não sei de quê, abono não sei de quê. Isso não

adianta, é uma forma de enganar a classe do funcionalismo público. Numa folha de

pagamento, há 12 itens para complementar a remuneração dos funcionários.

Precisamos mudar isso, porque somos contra.

Quero dizer às professoras que nos estão ouvindo: essa greve não pode terminar

de qualquer forma. Vamos enfrentar a ditadura do medo e da ameaça. Deixem

ameaçar. Vamos enfrentar e ver o que vai acontecer. Sabemos que é difícil enfrentar

governo, mas temos de fazer isso. Para termos a liberdade de imprensa, que não

existe em Minas Gerais, enfrentamos por várias vezes as baionetas, os porretes do

governo, os cassetetes e o gás lacrimogêneo, que era muito usado na época.

Tínhamos de enfrentar tudo isso, porque numa determinada hora a resistência tinha

de vencer. Quando se faz resistência e se sai do processo na primeira ameaça, é

uma forma de fracasso. Não há vitória sem luta, há vitórias sangrentas, não quanto a

machucar alguém, porque violência não resolve nada, mas o sangramento da dor no

coração ao ver as nossas coisas perdidas. Esse é o movimento que fazemos.

Gostaria que estivéssemos, neste momento, juntos para enfrentar a ditadura que se

instalou no Estado de Minas Gerais, em que o governo amordaçou a imprensa.

Temos a censura da imprensa, com a Justiça fazendo o que o governo manda e o

Ministério Público calando-se. A Polícia Militar está lá fora, de plantão, para enfrentar

os grevistas e bater, como fizeram na última greve no Centro Administrativo. Quero
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dizer a vocês da nossa solidariedade, da nossa preocupação de estarmos juntos. Não

precisam ter medo nem ficar preocupados, não há vitória sem luta, sem resistência.

Vamos resistir. Vamos acabar com a ditadura que se implantou em Minas Gerais,

para que um dia possamos dizer o que sempre tenho dito nesses movimentos:

“Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós”.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Requerimento nº 6.009/2010, do Deputado Jayro Lessa, ao

Requerimento nº 5.991/2010, do Deputado Inácio Franco, por guardarem semelhança

entre si.

Mesa da Assembleia, 18 de maio de 2010.

Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 6.182 e 6.183/2010,

da Comissão de Defesa do Consumidor, 6.184/2010, da Comissão de Segurança

Pública, e 6.185 a 6.187/2010, da Comissão do Trabalho. 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 Participação Popular - aprovação, na 11ª Reunião

Ordinária, em 13/5/2010, da Proposta de Ação Legislativa nº 1.030/2009, de autoria

popular, na forma de projeto de lei apresentado; e de Segurança Pública (2) -

aprovação, na 12ª Reunião Extraordinária, em 13/5/2010, dos Projetos de Lei nºs
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4.468 e 4.469/2010, do Deputado Doutor Viana, e do Requerimento nº 5.996/2010, da

Comissão de Direitos Humanos; e aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em

18/5/2010, dos Projetos de Lei nºs 4.409/2010, do Deputado Domingos Sávio, com a

Emenda nº 1, e 4.424/2010, do Deputado Padre João, e dos Requerimentos nºs

6.109/2010, do Deputado Ruy Muniz, e 6.111/2010, da Comissão de Direitos

Humanos (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Gláucia Brandão e outros solicitando

a convocação de reunião especial para homenagear a Fundação Clóvis Salgado

pelos 40 anos de sua criação. A Presidência defere o requerimento de conformidade

com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.

Questão de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Quero falar da minha alegria por mais uma vitória dos

consumidores. A Justiça está vetando a cobrança do PIS e da Cofins nas contas de

luz. O valor pago pelos clientes nos últimos anos poderá ser devolvido. Acompanho

essa questão há algum tempo. Aliás, com o William, advogado de direitos humanos

da Ordem dos Advogados, estamos ajuizando uma ação popular, solicitando a

suspensão imediata da cobrança dessas tarifas em Minas Gerais, não só nas contas

de energia, mas também nas de telefone. Por que ação popular? Porque está

ocorrendo omissão da administração pública. Se a administração pública está sendo

omissa, temos de entrar com uma ação popular. Nessa ação, cobraremos a omissão

da Anatel, agência responsável por fiscalizar as companhias de telefone, e da Aneel,

agência responsável por fiscalizar o setor elétrico, as concessionárias da União.

Estamos pedindo ainda que os valores cobrados sejam devolvidos em dobro.

Queremos que as agências façam o cálculo e devolvam os valores aos usuários, pois

a cobrança onera os consumidores. Repito: queremos que essa devolução seja em

dobro. Da mesma maneira, conseguimos que este ano não houvesse aumento do

valor da conta de luz. Houve o recálculo dos valores pagos a mais em 2009. Falta

fazer o mesmo com os valores de 2002 a 2008. A cobrança para o Programa de

Integração Social - PIS - e para a Contribuição para o Financiamento da Seguridade

Social - Cofins -, embutida nas contas de telefone e de energia, é totalmente indevida
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e ilegal. Quem tem de pagar esse tributo é a empresa, e não o consumidor. Então o

repasse do PIS e da Cofins é totalmente indevido. Ainda assim, a Anatel e Aneel

autorizaram as empresas a incorporar esse valor aos tributos. Sem saber, hoje o

consumidor paga 7,65% de suas contas de telefone a título desses tributos, e, na

conta de energia, isso representa quase 7%, ele paga 6,96%. Então vamos entrar

com ação popular ajuizando pedido para suspensão imediata da cobrança do PIS e

da Cofins em Minas Gerais. Mais uma vez deixo aqui a nossa total solidariedade e

apoio aos servidores da educação, que lutam pela implementação do Piso Nacional

de Educação, que realmente faz justiça ao conjunto desses servidores. Aproveito a

oportunidade e cumprimento os servidores do Judiciário que lutam pela data-base e

para que o Tribunal de Justiça realmente cumpra o acordo estabelecido com os

servidores. Agradeço e parabenizo todos os servidores, todos os trabalhadores da

educação, pela ousadia, garra, raça, coragem e pela mobilização em todos os cantos

do Estado. Sem luta não tem vitória. Obrigado.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 19,

às 9 horas, e para a especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos

editais de convocação, bem como para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com

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

anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 9ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 17/5/2010

Presidência do Deputado Adalclever Lopes

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

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Sávio Souza Cruz - Exibição de vídeo - Palavras da Sra. Elizabeth Rennó de Castro

Santos - Entrega de placa - Palavras do Sr. Luiz Gonzaga Chaves Campos -

Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Adalclever Lopes - Antônio Carlos Arantes - Domingos Sávio - Sávio Souza Cruz.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Adalclever Lopes) - 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 Sávio Souza Cruz, 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 homenagear a Associação de Engenheiros do

DER-MG - Assender - pelos trinta anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Luiz Gonzaga

Chaves Campos, Presidente da Asssociação de Engenheiros do DER-MG - Assender

-; Marcos Antônio Dias Sampaio, Secretário Adjunto da Secretaria de Transportes e

Obras Públicas - Setop -, representando o Secretário, Fuad Jorge Noman Filho;

Ramon Victor César, Diretor-Presidente da BHTRANS, representando o Prefeito

Municipal de Belo Horizonte, Márcio Lacerda; Baptista Gariglio, Presidente da

Assender no ano de 1980; a Exma. Sra. Elizabeth Rennó de Castro Santos,

Presidente Emérita da Academia Feminina Mineira de Letras, representando os

homenageados do Projeto de Lei nº 4.171/2010; e os Exmos. Srs. Alberto José

Salum, Presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado de

Minas Gerais - Sicepot - MG; Maurício de Lana, Presidente do Sindicato da

Arquitetura e da Engenharia - Sinaenco -; Antônio Caram Filho, Presidente do

Ipsemg; e Deputado Sávio Souza Cruz, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. Álvaro Eduardo



____________________________________________________________________________
854

Goulart, Vice-Presidente da Assender; e Jean Marcus Ribeiro, Diretor de Relações

Institucionais do Crea-MG, representando o Presidente, Gilson Queiroz.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

pelo Coral da Assembleia sob a regência do Maestro Guilherme Bragança e

acompanhado pelo pianista Antônio Carlos de Magalhães.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Sávio Souza Cruz

Exmos. Srs. Deputado Adalclever Lopes, neste ato, representando o Presidente da

Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Luiz Gonzaga Chaves

Campos, Presidente da Assender; Marcos Antônio Dias Sampaio, Secretário Adjunto

da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop -; Ramon Victor

César, Diretor-Presidente da BHTRANS; e Baptista Gariglio, engenheiro e primeiro

Presidente da Assender, em 1980, mostrando, com sua presença, que cada vez fica

mais forte e viva a história da Associação; Sra. Elizabeth Rennó de Castro Santos,

viúva do Eng. Fernando Castro Santos, um dos maiores projetistas de pontes do

País, a qual, nesta solenidade, representa os homenageados do Projeto de Lei nº

4.171/2010; Srs. Alberto José Salum, Presidente do Sindicato da Indústria da

Construção Pesada no Estado de Minas Gerais - Sicepot-MG -; Maurício de Lana,

Presidente do Sindicato da Arquitetura e da Engenharia - Sinaenco -; e Antônio Caran

Filho, Presidente do Ipsemg; senhoras; senhores; família rodoviária.

Quando, em meados do século XVIII, a Revolução Industrial substituiu a

manufatura pela mecanização e celebrou o divórcio entre capital e trabalho, surgiram

a figura do empregador, a do emprego e a do empregado. Na fase final da revolução,

os empregadores, visando aumentar a produção e alcançar lucros maiores,

impuseram duras condições aos empregados, que faziam jornadas de até 15 horas,

enfrentavam rígida disciplina, não tinham direito a segurança, a descanso ou a férias,

nem a tratamento diferenciado para mulheres e crianças. Entregues à própria sorte,

os empregados eram donos apenas da própria força de trabalho e a vendiam aos

empregadores para produzir mercadorias em série em troca de salários. Foi preciso

que quase um século se passasse para que os empregados viessem a se posicionar,
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começando a reunir-se em organizações. Em 1833 na Inglaterra, em 1864 na França,

em 1866 nos Estados Unidos e em 1869 na Alemanha, os sindicatos conquistaram o

direito de funcionar e puseram a girar uma portentosa roda que culminou na edição

das primeiras leis trabalhistas e seguiu assegurando conquistas gradativas no correr

do tempo.

Apenas muito modernamente, no entanto, é que se começou a ver os empregados

não apenas como força de trabalho, mas também como pessoas e, como tais,

dotadas de potencialidades, sonhos e desejos e de necessidades, que vão das

básicas, como a de alimentar-se, até as superiores, como a de reconhecimento,

liberdade e autorrealização. Com base em avanços da psicologia, as teorias de

administração acabaram por incorporar a tese de que as dimensões humanas

precisam ser compreendidas no contexto do trabalho. Entendeu-se que um círculo

virtuoso se instala sempre que os empregados são vistos como pessoas: sentindo-se

partes fundamentais, e não elementos acessórios, eles comparecem com entusiasmo

e criatividade, são capazes de sugestões valiosas, garantem flexibilidade, velocidade

de adaptação da empresa e valor agregado aos produtos e serviços. Concluiu-se que

somente por meio de pessoas se garante qualidade, produtividade, aprendizagem e

inovação permanentes, condições fundamentais para o sucesso da empresa

contemporânea. A tal ponto depurou-se essa tese que, no âmbito das teorias de

administração, criou-se um nicho, uma especialização, um segmento, ao qual se deu

o nome de gestão de pessoas: aos que se ocupam dessa área reserva-se a tarefa de

colocar em termos práticos a consolidada consciência de que a participação e o

envolvimento das pessoas com os objetivos organizacionais representam um

diferencial competitivo de importância estratégica.

Esse é o panorama em que nos encontramos atualmente no que diz respeito à

relação entre empregados, empregos e empregadores, alcançado apenas muito

recentemente. Mas, em toda história, existem sempre os precursores, e no mundo do

trabalho não é diferente: há entre nós entidades e organizações que chegaram a esse

patamar antes que ele se tivesse tornado de domínio comum. Tal é o caso da

Associação dos Engenheiros do DER, a Assender, que comemora neste mês seus 30

anos de fundação. A Assender se antecipou à revolução conceitual, que é atualmente
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imperativa no campo das relações de trabalho. De fato, em 1980, quando todas as

teorias sobre o capital humano começavam timidamente a se mostrar no Brasil, a

Assender foi formalizada com um projeto inovador e audacioso, propondo a interação

entre a direção do DER e a classe dos engenheiros, que se ofereciam para agregar

diferenciais ao trabalho a seu encargo. Para quem lê os estatutos da entidade, é fácil

comprovar que, das onze funções a que a Assender se dedica, apenas três incidem

sobre a defesa de direitos e interesses. As demais, pioneiramente, querem estimular

o aprimoramento técnico-científico dos associados, promover cursos, palestras,

simpósios, congressos e seminários técnicos, firmar convênios com entidades da

administração pública e privada nacionais ou estrangeiras para cooperação técnica,

colaborar com a administração do próprio órgão e com os demais da administração

pública na solução de problemas afins e promover a integração social no âmbito do

DER.

Essas atribuições, puxadas pioneiramente a si pela Assender, são hoje o que

fundamenta a existência das escolas institucionais e das universidades corporativas,

um dos instrumentos utilizados pelas empresas para valorizar seu capital humano. As

escolas institucionais e as universidades corporativas vieram depois da Assender - a

Assender chegou primeiro. Esta Assembleia, por exemplo, conta com uma Escola do

Legislativo, cujos objetivos convergem exatamente para o aprimoramento técnico dos

que trabalham na Casa. O mesmo acontece com a Escola do Judiciário no âmbito

desse Poder, com a Escola do Tribunal de Contas e com o poderoso setor de

capacitação e treinamento das empresas privadas, capazes de estratégias

sofisticadíssimas para identificar, desenvolver e reter os talentos a seu serviço. A

Assender veio antes de tudo isso, propondo-se alcançar esse mesmo hoje valioso e

imprescindível objetivo. Outra parte das atribuições que a Assender puxou para si

estão hoje com os setores de RH ocupados em monitorar o clima organizacional nas

empresas. Ocupam-se esses setores de integrar os empregados fora do ambiente de

trabalho, oferecendo a eles atividades diversas como as que existem nesta

Assembleia com as apresentações de música, dança e teatro no intervalo do almoço

ou no fim da tarde. A Assender já vinha com essa preocupação desde data muito

anterior, fazendo-se presente nas áreas recreativa, esportiva, cultural, assistencial e
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social.

E tão bem a Assender veio desempenhando todas essas inovadoras funções que

conta em seu currículo tanto com dezenas de realizações bem conduzidas quanto

com outras prontas para realização. A partir de amanhã, por exemplo, tem início o II

Seminário Internacional de Engenharia e Análise de Valor, estando também

planejado para o mês de agosto, nesta Capital, o 14° Encontro Nacional de

Conservação Rodoviária, esse último a ser realizado em conjunto com o próprio DER

e a Associação Brasileira dos DERs. Não é pequena – esses exemplos mostram - a

bagagem que a Assender acumulou pioneira e valentemente em 30 anos. Sua

heroica posição de vanguarda e sua extraordinária vitalidade no curso desse tempo

devem-se, sem dúvida, à figura de seus Diretores, os quais homenageio na figura de

seu primeiro Presidente, o Eng. Baptista Gariglio, e na de seu atual Presidente, o

Eng. Luiz Gonzaga Chaves Campos. Mas, afora a diretoria, merece homenagem todo

o quadro de engenheiros do DER: não fosse seu altíssimo gabarito e seu

inquestionável compromisso com seu trabalho, eles jamais se juntariam numa

entidade a que foi dado o objetivo último de contribuir para a melhor prestação de

serviços e a satisfação plena das demandas por transporte apresentadas pelo povo

mineiro.

Já tive oportunidade de ter em mãos alguns currículos de engenheiros do DER,

ocasiões em que, invariavelmente, fui tomado de admiração e de respeito, tanto pela

evidência da qualificação esmerada de seus titulares como pelo porte das obras sob

sua responsabilidade, como, ainda, por seu zelo pela coisa pública, pelo amor à sua

profissão, por sua apurada consciência acerca do alcance social de seu trabalho.

Foram esses sentimentos que me levaram a apresentar a esta Assembleia a

proposição que deu origem ao Projeto de Lei n° 4.17 1/2010, dando o nome de 22

engenheiros do DER a trechos de rodovias mineiras. Ressalto que os trechos e os

nomes não foram escolhidos aleatoriamente: entre tantos, foram escolhidos os

engenheiros que trabalharam exatamente na região cortada pelo trecho rodoviário

que está sendo denominado, tudo de forma a respeitar a profunda ligação sempre

demonstrada pelo profissional rodoviário com seu canteiro de trabalho, a fatia de seu

mundo, onde cada um deles colocou, na verdade, seu mundo todo. São os seguintes
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os engenheiros que terão seus nomes em trechos das rodovias mineiras: Antônio

Moreira Filogônio, Aymoré Dutra Filho, Berillo José da Rocha, Cláudio Carvalho,

Domingos Buzzatti, Elza Maria Chartuni Teixeira, Euler Rocha, Fernando de Castro

Santos, Geraldo Magela Lobato, Gerardo Martins Guerra, Idsel Costa Martins, Jayme

Fonseca, Leonice Gabriel Mourão, Luiz Henrique Guimarães, Luiz Natali Baccarini,

Luiz Otávio Gonçalves, Maurício Bizzoto, Múcio Luiz do Amaral, Odilon de Araújo

Couto, Ricardo Fernandes Motta, Sílvio de Freitas e Waldemiro Lourenço. Além

desses engenheiros, no projeto são também homenageados os servidores Bráulio

Henrique Diniz, João Batista Soares dos Santos e Moacir Aurélio Pinto.

Com a minha homenagem à memória de cada um, com os meus cumprimentos a

seus familiares, colegas e amigos, homenageio na pessoa deles todo o quadro de

engenheiros e servidores do DER, desde os mais antigos aos atuais, ainda

acentuando que estes últimos, mesmo nos tempos mais difíceis, jamais

desacreditaram, jamais perderam a esperança, jamais duvidaram de que o DER

pudesse recuperar todo o brilho de seus melhores anos. E é, senhores e senhoras,

realmente invulgar o brilho que o DER-MG tem na história de Minas. Um órgão que,

mesmo sem ter contado com a reposição de seus quadros ou com a atualização de

suas máquinas nos últimos anos, conseguiu construir em curto tempo a Linha Verde,

dar sequência ao Proacesso e dinamizar o PRO-MG, é órgão que tem como lastro

uma experiência consistente e positiva e que conseguiu fazer desse lastro a porta de

passagem para mais largo futuro.

Coube ao DER rasgar as montanhas de Minas com as rodovias estaduais que

impulsionam o desenvolvimento e a comunicação desde 1946. Naquele tempo, sem

as máquinas de hoje, usaram-se pás e picaretas para abrir sulcos, aplainar

topografias e recobri-las de poliédricos. Expostos ao sol e à chuva, separados de

suas famílias, alojados em acampamentos precários, ainda assim os empregados

tinham em seu coração o sentimento próprio das grandes epopeias: eram

desbravadores, estavam construindo o futuro, sentiam-se arautos do progresso. Esse

sangue, esse idealismo, retornaram à missão do DER, tendo começado aí a história

de sinergia entre o empregado e o empregador, entre o serviço e o trabalhador,

produzindo-se naquele órgão um contrato psicológico entre as partes, contrato esse
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sempre mais fecundo que qualquer contrato formal. Cresceu o DER como

protagonista de uma história invejável em grande parte graças à adesão irrestrita de

seus empregados, capazes de se apresentar espontaneamente para a colaboração,

tal como o fez e continua a fazê-lo a Assender.

Passados tantos anos, nosso sentimento é o de que Minas, o Estado da tradição e

da vanguarda, tem motivos bastantes para se orgulhar de seu DER e da joia nele

incrustada que hoje faz 30 anos, a Assender. Nosso desejo é que mantenham no

DER e na Assender a força de sua tradição, o peso de sua competência e a coragem

de sua posição de vanguarda.

Especialmente para a Assender, destinatária de nossa homenagem nesta noite,

nossos votos são que cresça e progrida sempre, avançando pelos territórios ainda

indivisos junto ao DER, abrindo novas clareiras de colaboração e entendimento,

apresentando-se para semear esperanças pelas estradas de Minas e contribuindo

para estreitar sempre mais os laços que mantêm unida em torno do mesmo ideal a

grande família dos engenheiros rodoviários. As várias Minas se unem pelas estradas

e em cada estrada, bem sabemos, seguiu sempre o coração dos engenheiros. Que a

Assender continue a contribuir com seu trabalho para que esse coração permaneça a

pulsar em cada curva e em cada ponte, em cada fita asfaltada à sombra das matas,

em cada trevo na entrada das cidades, sempre para o progresso de Minas e para o

bem-estar de todos os mineiros. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras da Sra. Elizabeth Rennó de Castro Santos

Exmo. Sr. Deputado Adalclever Lopes, que, neste ato, representa o Presidente da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho; Exmo.

Deputado Sávio Souza Cruz, Presidente da Comissão de Minas e Energia da

Assembleia Legislativa e autor do requerimento que deu origem a esta homenagem;

Exmo. Sr. Luiz Gonzaga Chaves Campos, Presidente da Assender; Exmo. Sr.

Baptista Gariglio, engenheiro e primeiro Presidente da Assender, em 1980; Exmo. Sr.

Marcos Antônio Dias Sampaio, Secretário Adjunto da Secretaria de Transporte e
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Obras Públicas - Setop -, que representa o Sr. Fuad Jorge Noman Filho, Secretário

de Transporte e Obras Públicas; Exmo. Sr. Ramon Víctor César, Diretor-Presidente

da BHTRANS, que representa o Sr. Márcio Lacerda, Prefeito de Belo Horizonte;

Exmo. Sr. Alberto José Salum, Presidente do Sicepot-MG; Exmo. Sr. Maurício de

Lana, Presidente do Sinaenco; Exmo. Sr. Antônio Caram Filho, Presidente do

Ipsemg. Quero saudar primeiramente o Deputado Sávio Souza Cruz, que

encaminhou esta moção, e o engenheiro Luiz Gonzaga Chaves Campos, Presidente

da Assender, a homenageada de hoje, o qual muito se empenha para o

reconhecimento dessa Associação e do DER-MG, ilustres membros da Mesa,

senhoras e senhores, representando os homenageados, especialmente o engenheiro

Fernando de Castro Santos, agradeço esta incumbência nesta reunião tão

gratificante, cuja realização é devida aos que a proporcionaram, em nome da

Assender.

Na representação de seus componentes, expresso por minhas palavras a

personalidade do engenheiro Fernando de Castro Santos, que sempre pautou sua

vida profissional e pessoal pelo desprendimento, pela solidariedade e pela atividade

profícua e ímpar, como Chefe de Divisão de Pontes do DER. Foi considerado o

“mestre das pontes”, por sua dedicação única e valiosa ao cálculo de pontes e

grandes estruturas.

Durante a sua passagem pelo DER - 43 anos ali vividos -, cuja história é paralela à

sua própria, foi responsável por centenas de pontes calculadas e projetadas em

Minas e no Brasil, em caráter particular. Tarefa desgastante, porque ainda não se

podia valer da tecnologia existente hoje. Com o auxílio apenas de calculadoras

manuais para executar seus projetos, foram dedicados grandes esforços e atenção

intensa, além do tempo requerido para isso.

Organizou e dirigiu, durante muitos anos, a Divisão de Estudos e Projetos, inserida

na Diretoria de Projetos, alvo de pesquisas e orientação para estudantes e

engenheiros diplomados. A ponte é o ponto axial da engenharia civil na transposição

de obstáculos para a integração comunitária. Fernando de Castro Santos, além de

ser o “mestre das pontes”, foi a ligação de fraternidade e compreensão do outro, ao

transpor contingências e percalços. Um de seus últimos projetos foi o Viaduto dos
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Cristais, no contorno de Nova Lima, obra monumental, com arco inferior de 78m de

vão e de 138m de extensão.

Traçando esse perfil do engenheiro Fernando de Castro Santos, meu marido, que

se mescla a todos os homenageados, todos os membros da Diretoria da Assender,

quero deixar impresso, nesta noite, o nosso agradecimento pelo reconhecimento e

pela dedicação que a Assender sempre mereceu em sua luta em prol de seus

associados, que representam uma elite de capacidade profissional. Muito obrigada.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Adalclever Lopes, representando o

Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega

ao Sr. Luiz Gongaza Chaves Campos, Presidente da Assender, de placa alusiva a

esta homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “Uma entidade capaz de

representar os engenheiros, valorizando a categoria e atuando no desenvolvimento

técnico-científico dessa nobre profissão. Esse foi o sonho que ocasionou, em 19/5/80,

a fundação da Associação dos Engenheiros do DER-MG - Assender. Com três

décadas de atuação, essa instituição mantém firme o compromisso de assistência

aos seus associados e de cooperação com o DER-MG e com outros órgãos da

administração pública, no aprimoramento das ciências relacionadas com a

engenharia e suas atividades afins, beneficiando o povo mineiro. A Assembleia

Legislativa de Minas Gerais reconhece a importância da Associação dos Engenheiros

do DER-MG - Assender - e lhe presta esta homenagem por seus 30 anos de

existência”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Sávio Souza Cruz para que faça, conosco,

a entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Luiz Gonzaga Chaves Campos

Exmo. Deputado Adalclever Lopes, representando neste ato o Presidente desta

Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Exmo. Sr. Marcos Antônio Dias Sampaio,

Secretário Adjunto da Secretaria de Transportes e Obras Públicas, representando o

Secretário de Transportes e Obras Públicas, Fuad Jorge Noman Filho; Ilmo. Sr.

Diretor-Presidente da BHTRANS, Ramon Víctor César, neste ato representando o
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Exmo. Prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda; Ilmo. Sr. primeiro Presidente da

Assender, no ano de 1980, nosso caro colega, amigo e companheiro engenheiro

Baptista Gariglio; Ilma. Sra. Elizabeth Rennó de Castro Santos, Presidente emérita da

Academina Feminina Mineira de Letras, representando os homenageados do Projeto

de Lei nº 4.171/2010, viúva do saudoso engenheiro Fernando de Castro Santos, um

dos maiores profissionais que conheci em minha vida, do qual tive a honra de ser

pupilo; Ilmo. Sr. Alberto José Salum, Presidente do Sicepot-MG; Ilmo. Sr. Maurício de

Lana, Presidente do Sinaenco; Ilmo. Sr. Antônio Caram Filho, Presidente do Ipsemg;

Exmo. Sr. Deputado Sávio Souza Cruz, Presidente da Comissão de Minas e Energia

da Assembleia, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, nosso

prezado colega que está, há tantos anos, junto a nossas lutas, a quem agradecemos

sua luta, força e lealdade, senhoras e senhores, é uma honra estar aqui neste

momento, nesta Casa parlamentar, representando a Assender, em solenidade que,

presidida pelo Exmo. Deputado Adalclever Lopes, presta homenagem aos 30 anos de

criação da entidade.

Depois da apresentação do vídeo, que mostrou, de forma sintética, a missão da

nossa Assender e do DER-MG, pouco nos resta a falar a não ser reafirmar o

compromisso da Associação de estar sempre atenta às necessidades de seus

associados e do próprio DER-MG, que, há 64 anos, recém-completados em 4 de

maio último, sempre esteve presente junto à população mineira.

Em todas essas décadas, as duas entidades, o DER e a Assender, sempre que

preciso, estiveram abertas ao diálogo e dispostas a, juntas, encontrar as soluções

mais adequadas para a preservação da imagem de profissionalismo e vanguarda tão

arduamente conquistada pelo DER-MG.

Desde o início de suas operações, quando o DER-MG recebeu um legado de

estradas vicinais carroçáveis, muito foi executado, ampliando a malha rodoviária com

vários programas rodoviários. Atualmente, o DER-MG é responsável pela execução

de importantes projetos estruturadores do governo de Minas, como o Proacesso e o

ProMG. Executou a maior intervenção no sistema viário da Região Metropolitana de

Belo Horizonte - RMBH - dos últimos tempos, ao implantar a Linha Verde,

fundamental para a consolidação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves como
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aeroporto industrial e para o desenvolvimento de vários Municípios da RMBH.

O DER-MG é responsável pela manutenção de um patrimônio incalculável, por

onde transita boa parte do PIB mineiro. Para alcançar esses resultados foi essencial a

capacidade inventiva dos profissionais do DER-MG, que lhes permite acompanhar as

mudanças e adequar-se às inovações tecnológicas na área, muitas vezes após anos

de pesquisas e experimentações, mas sempre na busca de soluções viáveis para as

diversas situações que enfrentam no cotidiano. É esse empenho e criatividade de

quem se aplica dia a dia ao desempenho de suas funções, enfrentando os eventuais

percalços conjunturais, que permitiu ao DER-MG comemorar seus 64 anos, tempo

em que esteve presente em todos os rincões do território mineiro, integrando

comunidades e facilitando o acesso até os centros de mercado. É a esse tipo de

dedicação que a Assender e o Deputado Sávio Souza Cruz prestam uma

homenagem, com o Projeto de Lei nº 4.171/2010, que dá denominação a trechos de

rodovias com os nomes de 25 profissionais do DER-MG que se sobressaíram no

desempenho de suas atividades.

Quanto à Assender, sua história começou em 19/5/80, quando uma assembleia que

contou com a presença maciça dos engenheiros do DER-MG, com a participação

relevante do Eng. Baptista Gariglio, seu primeiro Presidente, aqui presente, e com o

nosso caro colega Marcelo Marinho Franco, aqui também presente, decidiu por sua

criação. Desde então, a Associação vem pautando suas atividades pela valorização

dos engenheiros e pela ética profissional, conduzindo suas ações com base na união

de forças, como forma de alcançar as suas metas. Nesse período, passamos por

vários momentos em que essa união mostrou-se indispensável para alcançarmos

objetivos comuns.

Desejamos que Deus continue iluminando a Assender e o DER-MG em todos os

caminhos que percorrerão juntos e permita que o DER de Minas Gerais continue a

atuar em favor do desenvolvimento socioeconômico do Estado ainda por muitas e

muitas décadas.

Nesta oportunidade, gostaríamos ainda de deixar registrado nosso agradecimento

ao Deputado Sávio Souza Cruz, autor da proposta de realização desta reunião

especial em comemoração aos 30 anos da criação da Assender. Muito obrigado.



____________________________________________________________________________
864

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir uma apresentação musical do Coral

da Assembleia, que, sob a regência do maestro Guilherme Bragança e acompanhado

do pianista Antônio Carlos de Magalhães, interpretará as músicas “Pai Nosso”, de

Albert Malotte, “Rosa amarela”, do folclore, com arranjo de Villa-Lobos, e “Close to

you”, de Burt Bacharach e Hal David.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Luiz Gonzaga Chaves Campos, Presidente da Assender, e seus

familiares: Eunice Ferreira Chaves Campos, esposa, Cristina Ferreira Chaves

Campos, filha, Luciano Ferreira Chaves Campos e Luiz Guilherme Ferreira Chaves

Campos; Marcos Antônio Dias Sampaio, Secretário Adjunto de Transportes e Obras

Públicas; Ramon Victor César, Diretor-Presidente da BHTRANS; e Baptista Gariglio,

engenheiro e primeiro Presidente da Assender, em 1980; Sra. Elizabeth Rennó de

Castro Santos, representando os homenageados do Projeto de Lei nº 4.171/2010;

Srs. Alberto José Salum, Presidente do Sicepot-MG -; Maurício de Lana, Presidente

do Sinaenco; Antônio Caran Filho, Presidente do Ipsemg; e engenheiro e Deputado

Sávio Souza Cruz, Presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia

Legislativa e autor do requerimento que deu origem a esta homenagem; a

Assembleia Legislativa tem a grande satisfação de participar, por meio desta

solenidade, das comemorações dos 30 anos de existência da Associação dos

Engenheiros do DER-MG, em reconhecimento ao papel dessa entidade em prol dos

profissionais que ela representa.

Atuando de forma abrangente, a Associação destaca-se pela valorização da

categoria, pelo aprimoramento técnico-científico de seus filiados, pela defesa de seus

direitos e interesses, pelas atividades de integração com instituições congêneres e

pela contribuição para o engrandecimento do DER-MG, autarquia que, há 64 anos,

vem cuidando das nossas estradas estaduais.

Cumpre-me, nesta ocasião, destacar a importância do profissional de engenharia

para o desenvolvimento do País, lembrando que, nas mais diversas áreas de

atuação, ele é imprescindível na identificação de problemas, na apresentação de
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soluções, no desenvolvimento de projetos, na execução e supervisão de obras. Essas

tarefas exigem não apenas uma sólida formação acadêmica, como também

permanente atualização quanto aos recursos tecnológicos, conhecimento minucioso

de todos os materiais e técnicas utilizadas, responsabilidade e segurança na tomada

de decisões. Na área específica da construção, restauração e manutenção de

estradas, funções básicas do DER-MG, o engenheiro está à frente em todas as

etapas, respondendo pelo planejamento e acompanhamento das obras, pelo

cumprimento de prazos, pela atenção às normas de saúde e segurança, pela

preservação do meio ambiente, entre outros aspectos.

Não poderíamos deixar, nesta oportunidade, de ressaltar também o papel do

Departamento de Estradas de Rodagem no desenvolvimento do nosso Estado,

cumprindo sua missão de assegurar soluções adequadas para o transporte rodoviário

de pessoas, bens e serviços, priorizando sempre a segurança do usuário. Poucos

anos depois de sua criação, o DER-MG já se empenhava na construção de uma

extensa rede de estradas em Minas Gerais, dentro do Plano Rodoviário Estadual,

seguindo as diretrizes do Plano Rodoviário Nacional, no governo de Juscelino

Kubitschek, cujo programa de obras centrava-se no binômio energia e transportes.

No decorrer do tempo, o DER-MG foi consolidando seu trabalho e ampliando sua

estrutura, contando hoje com 40 coordenadorias, distribuídas em todas as regiões

mineiras. Contribui, ao melhorar o nosso sistema viário, para a integração dos

pequenos Municípios aos centros regionais, para o escoamento da produção, para o

deslocamento das pessoas em todo o Estado e para o acesso da população aos bens

e serviços de natureza econômica, cultural e social.

Cabe lembrar ainda que Minas Gerais, por sua localização privilegiada, é ponto de

convergência de todas as regiões brasileiras. Esse fator, aliado à extensão geográfica

do Estado, deu origem à formação, em seu território, da maior malha rodoviária do

País, coroando o trabalho pioneiro dos bandeirantes, que no século XVI abriam

caminhos pelos sertões mineiros em busca de ouro e pedras preciosas.

Nesse contexto, ao homenagearmos a Associação dos Engenheiros do DER-MG,

estamos manifestando nosso reconhecimento a pessoas e instituições que sempre

contribuíram para o desenvolvimento do Estado. Na pessoa do Presidente da
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Associação, Eng. Luiz Gonzaga Chaves Campos, parabenizamos todos aqueles que

fizeram e continuam fazendo parte dessa história. Muito obrigado.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 18, às 20 horas, nos

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

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

dia 18/5/2010.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.067/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro de Promoção e Assistência Social Ana

Bernardina, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

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

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ele, conforme

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.067/2009 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Centro de Promoção e Assistência Social Ana Bernardina, com sede no Município de

Belo Horizonte, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1995, que tem por

finalidade congregar as pessoas daquela comunidade, promovendo o seu

desenvolvimento.

Para cumprir seus objetivos programáticos, distribui alimentos; presta assistência

médica e psicológica; realiza projetos educacionais e culturais; e promove a interação

com a comunidade, sempre com o intuito de melhorar a qualidade de vida de seus

associados e dos carentes em geral.
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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° 4.067/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.277/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Renascer, com sede no Município de

Engenheiro Caldas.

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 4.277/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Renascer, com sede no Município de Engenheiro Caldas, entidade civil

sem fins lucrativos, fundada em 2006, que tem como finalidade promover o

desenvolvimento daquela comunidade por meio da implantação de projetos sociais

voltados para a população carente.

Para cumprir seus objetivos programáticos, a Associação procura realizar ações

visando à defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos, relativos à educação,

à saúde, à ética, à moral, à paz, à cidadania, aos direitos humanos, à democracia e a

outros valores universais; promover campanhas de combate à fome e à pobreza, com

arrecadação e distribuição de alimentos e vestuário; e realizar eventos com o objetivo

de difundir informações à sociedade sobre temas como educação e saúde.

Isso posto, consideramos oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida

declaração de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.277/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.417/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa declarar de

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

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 4.417/2010 pretende declarar de utilidade pública o Asilo São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Jaíba, que tem como finalidade

desenvolver atividades assistenciais e de promoção humana. A entidade mantém

estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas, onde lhes proporciona

assistência material, moral e espiritual, visando à preservação de sua saúde física e

mental; oferece proteção a outros segmentos, desde que reconhecidamente pobres.

Para alcançar seus objetivos, o Asilo conta com a colaboração dos conselhos

particulares e das conferências da Sociedade São Vicente de Paulo da localidade

onde está situada.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º

de seu estatuto.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.417/2010,

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

Sala das Comissões, 18 de maio de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.418/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

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

sede no Município de Barão de Cocais.

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 4.418/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Comunitária do Distrito de Cocais, com sede no Município de Barão de

Cocais, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1989, que tem como finalidade

promover o desenvolvimento daquela comunidade.

Para cumprir seus objetivos programáticos, a Associação realiza ações visando à

integração da comunidade e à defesa de seus interesses coletivos, à geração de

renda, à compatibilização entre as atividades e as características ambientais e

culturais da localidade, e ao desenvolvimento da agricultura familiar, com ações que

viabilizem a produção, o escoamento e a comercialização dos produtos.

Isso posto, consideramos oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida

declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.418/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.422/2010
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Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Instituto Vida Natural de Minas Gerais - Instituto Giraser -, com

sede no Município de Ipatinga.

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 nº 4.422/2010 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Vida Natural de Minas Gerais - Instituto Giraser -, com sede no Município de Ipatinga.

A entidade tem como finalidade instituir e aplicar uma filosofia de saúde

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

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

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

pessoas.

Para a consecução de suas metas, o Instituto desenvolve trabalhos a fim de difundir

a prática das terapias holísticas; protege e defende os interesses difusos da

sociedade, em especial os coletivos, como o patrimônio histórico, artístico, cultural,

educacional e o meio ambiente; empreende ações nas áreas de promoção social;

busca o desenvolvimento econômico por meio de geração de emprego e renda; firma

convênios com órgãos públicos e privados para subsidiar suas iniciativas.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem a finalidade de adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.422/2010,

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

Justiça.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.
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Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.427/2010

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Núcleo de Voluntários de Caratinga no Combate ao Câncer - NC -,

com sede no Município de Caratinga.

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 4.427/2010 pretende declarar de utilidade pública o Núcleo de

Voluntários de Caratinga no Combate ao Câncer – NC –, com sede no Município de

Caratinga, que tem como finalidade oferecer proteção e orientação ao paciente

oncológico e a suas famílias.

Para a consecução de seus objetivos, a entidade presta assistência médica às

pessoas acometidas pela doença, encaminhando-as para tratamento especializado;

oferece aos seus assistidos apoio moral e espiritual; orienta a comunidade sobre a

responsabilidade de cada um para com os doentes; colabora com a instituição

médica por meio de grupos de voluntários; organiza campanhas destinadas a levantar

fundos para a manutenção de suas metas.

Dessa maneira, busca a melhoria da qualidade de vida de seus assistidos,

intentando assegurar-lhes a integridade e a dignidade.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.427/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

Doutor Rinaldo Valério, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.429/2010

Comissão de Cultura
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Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Guaxupeana de Defesa do Folclore, com

sede no Município de Guaxupé.

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 4.429/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Guaxupeana de Defesa do Folclore, com sede no Município de Guaxupé, entidade de

caráter cultural, sem fins lucrativos, que tem por escopo promover atividades

culturais, sociais, recreativas e de pesquisa para o resgate e a preservação da cultura

popular brasileira.

Para o atendimento de seu propósito, a entidade organiza eventos de caráter cívico,

recreativo, social e artístico; promove a integração, por meio do convívio fraterno e

harmonioso, entre seus associados e com a comunidade; cultiva as tradições da

cultura, por meio de danças folclóricas e outras manifestações; assessora os

interessados em assuntos relacionados às áreas social, cultural e artística.

Isso posto, é meritória a declaração de utilidade pública da Associação

Guaxupeana de Defesa do Folclore.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.429/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.458/2010

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Comunidade Terapêutica Restaurando Vidas, com sede no



____________________________________________________________________________
873

Município de Dores do Turvo.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.458/2010 pretende declarar de utilidade pública a

Comunidade Terapêutica Restaurando Vidas, com sede no Município de Dores do

Turvo, que tem como finalidade principal a recuperação de dependentes químicos,

atuando na prevenção, no tratamento e no campo da pesquisa.

Para o cumprimento de seus objetivos programáticos, a entidade procura

desenvolver as seguintes atividades: promover a desintoxicação dos dependentes

químicos por meio de terapia ocupacional, abstinência e exercícios físicos, além de

amparar os mais debilitados em casas de apoio; prestar atendimento individual em

regime de internação, ambulatorial e em dinâmicas de grupo; buscar a reinserção do

paciente no meio social após o tratamento; realizar palestras educativas e de

prevenção em escolas, inclusive com a distribuição de literatura educativa sobre bons

hábitos pessoais e sociais; utilizar a radiodifusão comunitária com programação

pluralista, aberta à difusão de temas de interesse da comunidade.

Dessa forma, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.458/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

Fahim Sawan, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.464/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Amigos do Mandiocal -
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Ascoam -, com sede no Município de Comercinho.

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

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

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.464/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Comunitária Amigos do Mandiocal - Ascoam -, com sede no Município de

Comercinho, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1993, que tem por

finalidade promover o desenvolvimento comunitário por meio da integração social.

A documentação anexada ao processo demonstra que a instituição desenvolve

atividades diversas, sempre com o intuito de promover condições de melhoria na

qualidade de vida de seus associados e dos carentes em geral. Procura também

firmar parcerias com entidade públicas e privadas com o objetivo de captar recursos a

serem aplicados em projetos sociais da comunidade.

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° 4.464/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.467/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Creche Lar Criança Feliz, 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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.467/2010 pretende declarar de utilidade pública a Creche Lar

Criança Feliz, com sede no Município de Betim, que tem como finalidade promover

gratuitamente ações que visem ao desenvolvimento integral da criança de 4 meses a

6 anos, priorizando a primeira infância, isto é, o período que compreende os três

primeiros anos de vida.

Para consecução de suas metas, a entidade proporciona aos seus assistidos

atendimento nas áreas da saúde, da educação, da cultura, do esporte e do lazer;

contribui para o estabelecimento de políticas públicas e programas intersetoriais nos

níveis federal, estadual e municipal, para garantir a universalidade e a qualidade da

atenção à criança 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; promove intercâmbios, pesquisas e publicações, círculo de estudos,

conferências e seminários, visando à divulgação de resultados observados nos seus

projetos, a troca de informações e a difusão de conhecimentos sobre a infância.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.467/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.472/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação União Fraterna Ensinamentos de Jesus,

com sede no Município de Patrocínio.

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

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1, que apresentou. Agora, cabe a este órgão colegiado deliberar conclusivamente

sobre a proposição, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.472/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação União Fraterna Ensinamentos de Jesus, fundada em 30/3/2009, com

sede no Município de Patrocínio, que tem como objetivo amparar a infância, os mais

necessitados e os idosos, proporcionando-lhes abrigo, alimentação, recreação,

educação e assistência médica e social.

Para o cumprimento de suas finalidades, a entidade distribui cestas básicas a

famílias carentes; realiza bazares; confecciona e distribui roupas para pessoas

carentes; realiza, com a ajuda de seus associados, campanhas do quilo, de porta em

porta, nas residências do Município, com o intuito de angariar doações a serem

distribuídas aos mais necessitados.

Pela relevância do trabalho desenvolvido, é oportuna a intenção de conceder à

instituição a pretendida declaração de utilidade pública.

Por fim, cabe ressaltar que, com o objetivo de adequar seu nome ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto, foi apresentada a Emenda nº 1 pela

Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.472/2010, em

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

Justiça.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.473/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro de Apoio Comunitário de Contagem, 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”,
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do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.473/2010 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Apoio Comunitário de Contagem, com sede nesse Município, que tem como

finalidade melhorar a qualidade de vida dos moradores locais, especialmente dos

mais carentes.

Com esse propósito, 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 de distribuição de alimentos e agasalhos, do incentivo ao

plantio de hortas comunitárias e árvores frutíferas; apoia a implantação de programas

agropecuários e de infraestrutura na comunidade; promove cursos profissionalizantes

e sobre temas relevantes, como alimentação alternativa e primeiros socorros;

fomenta a criação de creches, clubes de mães e ações para a reabilitação de

pessoas com deficiência; incentiva a proteção ao meio ambiente; desenvolve

atividades sociais, culturais e desportivas.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.473/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.477/2010

Comissão de Cultura

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Banda Municipal de Música de São Sebastião do

Paraíso, 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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.477/2010 pretende declarar de utilidade pública a Banda

Municipal de Música de São Sebastião do Paraíso, com sede nesse Município,

entidade sem fins econômicos cuja finalidade consiste em difundir a arte musical

como instrumento de cultura, educação cívica, ordem, disciplina e recreação.

Para tanto, reúne jovens para o aprendizado musical; promove atividades

socioculturais para a difusão da música; participa das festividades do Município e da

região, constituindo-se em centro de integração e desenvolvimento comunitário.

Isso posto, consideramos meritória sua declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.477/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.484/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Peniel, com sede no Município

de Ipatinga.

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

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1, que apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ele,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.484/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Comunitária Peniel, com sede no Município de Ipatinga, entidade civil

sem fins lucrativos, fundada em 1991, que tem por finalidade prestar assistência,

especialmente, às crianças, aos idosos e aos dependentes químicos.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, fomenta ações voltadas à criação de

creches, asilos e centros de recuperação; promove a distribuição de vestuário e
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alimento à população carente, sempre com intuito de melhorar a sua qualidade de

vida; incentiva e valoriza a ética e a participação da comunidade na defesa dos

direitos humanos e outros valores universais para a consolidação da cidadania.

Por isso é oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida declaração de

utilidade pública.

Cabe ressaltar, por fim, que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem por objetivo dar nova redação ao art. 1º, 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° 4.484/2010, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.777/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, a proposição em epígrafe tem por objetivo

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

especifica.

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

que a considerou jurídica, constitucional e legal na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.777/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Congonhal imóvel com área de 98.688m², situado nesse Município.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio jurídico em

causa, prevê o parágrafo único do art. 1º do projeto que o imóvel será destinado à

instalação de apoio operacional da Prefeitura Municipal e à realização de atividades
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de interesse social da comunidade.

Ainda em defesa do interesse coletivo, a alienação a ser realizada está revestida de

garantia, uma vez que o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio

do doador se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça, após

constatar que o proprietário do imóvel é o Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais - DER-MG -, apresentou o Substitutivo nº 1, que autoriza

essa autarquia a doá-lo ao Município de Congonhal e inclui, entre as finalidades

previstas no parágrafo único do art. 1º, a construção de casas populares.

Por essas considerações, a proposição atende aos preceitos legais que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, além de não criar despesas para

o erário nem acarretar repercussão na Lei Orçamentária. Encontra-se, pois, em

conformidade com o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui

normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.777/2009, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gláucia Brandão - Antônio

Júlio - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.350/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei nº 4.350/2010 dispõe

sobre o ensino profissionalizante.

A proposição, preliminarmente, foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto

com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou.
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Posteriormente, a matéria foi encaminhada à Comissão de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática, que opinou pela aprovação do projeto com as Emendas nºs

1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer, em obediência ao art.

188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento dispõe sobre cursos profissionalizantes.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices de natureza jurídico-

constitucional a impedir a normal tramitação do projeto, uma vez que o Estado tem

competência constitucional para legislar sobre o tema. Apresentou a Emenda nº 1,

uma vez que os arts. 1º, 4º e 5º não contêm determinações específicas, não

minudenciando o que efetivamente cabe ao Estado fazer. A Emenda nº 2 foi

apresentada, porque a tarefa fiscalizatória deve ser exercida por servidores com

vínculo permanente com a administração pública; todavia, o projeto não trata de

fiscalização, razão pela qual não concordamos com o posicionamento da Comissão

de Constituição e Justiça.

A Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática ressaltou a existência

do Programa Brasil Profissionalizado e do Programa Nacional de Integração

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e

Adultos. No Estado de Minas, a Secretaria de Educação – SEE – desenvolve essa

modalidade de ensino por meio do Programa de Educação Profissional – PEP –,

instituído em outubro de 2007, qualificando alunos do ensino médio e jovens de 18 a

24 anos que já concluíram o ensino médio, na rede pública ou privada. Acrescentou

que não encontrou óbices quanto ao mérito no que tange à carga horária dos cursos

técnicos e sobre a vigência da futura lei.

Com o intuito de aperfeiçoar o projeto no que tange à permissão de transformação

de cursos livres em cursos regulares profissionalizantes, bem como adequá-lo à

melhor técnica legislativa, apresentamos o Substitutivo nº 1.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há impedimento à aprovação da

matéria, porquanto os custos gerados pelos cursos livres ou regulares não são

transferidos para o Estado. Não há, portanto, geração de despesa para o Estado, de
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modo que o projeto em epígrafe não fere a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta

Comissão entende, além disso, que as medidas sugeridas pela proposição em tela

são carregadas de relevante significado social e, por todas essas razões, o projeto

deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.350/2010, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado, e pela rejeição das

Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre cursos livres e ensino profissionalizante.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O Estado apoiará a educação profissional técnica, em todos os níveis

escolares, seja em cursos regulares, seja em cursos livres ou independentes de

treinamento e capacitação, incentivando a criação de cursos técnicos para a

formação de profissionais, principalmente nas regiões de maior carência social.

Art. 2º - Os cursos livres ou independentes poderão ser transformados em cursos

técnicos, desde que obedecidas as exigências curriculares e os critérios da legislação

vigente.

Parágrafo único - Curso livre ou independente, funcionando nos termos do “caput”

deste artigo, poderá requerer à respectiva Superintendência Regional de Ensino a

transformação em curso técnico, com o devido encaminhamento da documentação

comprobatória, bem como requerer inspeção específica nos termos da lei.

Art. 3º - Os cursos técnicos de nível médio poderão funcionar com o mínimo de 800

horas, durante o ano escolar, e 200 dias de atividade educacional, nos termos do art.

24 da Lei Federal nº 9.394, de 1996, ajustando, nesse prazo, sua matriz curricular de

disciplinas profissionalizantes com as do ensino médio.

Art. 4º - As superintendências da Secretaria de Estado de Educação promoverão

atividades e programações de fomento voltadas para a formação profissional, em

todos os níveis escolares, seja na modalidade de ensino regular, seja na modalidade

de cursos livres, priorizando, principalmente, as regiões de maior carência social.

Art. 5º - O Conselho Estadual de Educação, nos termos do art. 206, inciso III, da



____________________________________________________________________________
883

Constituição do Estado de Minas Gerais, baixará normas específicas relativas ao

disposto no art. 4º, com o objetivo de estimular, promover e desenvolver o ensino

profissionalizante em todos os níveis escolares.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Gláucia Brandão - Neider Moreira.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.100/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o Projeto de Lei nº 3.100/2009 dispõe sobre

a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de

Santo Antônio do Grama.

A proposição foi aprovada no 1º turno 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.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.100/2009 tem como finalidade desafetar o trecho da Rodovia

AMG-1715 que liga o Município de Santo Antônio do Grama à MG-329, constituído de

1,5km, do Km 13,9, onde está localizado o pórtico de entrada do perímetro urbano

desse Município, até seu final, e autorizar sua doação ao Município para que possa

integrar seu perímetro urbano, como via urbana. Se o donatário não der ao imóvel a

destinação prevista no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública

de doação, o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado.

Cabe destacar que a efetivação da transferência de domínio desse trecho da

Rodovia AMG-1715 para o Município não implicará alteração na natureza jurídica do

bem público, que continuará inserido na categoria de bem de uso comum do povo,

uma vez que o percurso será destinado à instalação de via urbana. A modificação

básica incidirá sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar o domínio

público municipal, e, consequentemente, será o Município que assumirá a

responsabilidade pelas obras de sua manutenção e conservação.
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O projeto de lei em análise se encontra de acordo com os preceitos legais que

tratam de alienação de bem público estadual, pois essa 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.

Ademais, não representa despesas para o erário nem acarreta repercussão na Lei

Orçamentária. Portanto, ratifica-se o entendimento desta Comissão de que a matéria

pode ser transformada em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.100/2009 no

2º turno.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gláucia Brandão - Neider

Moreira - Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.559/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Lajinha 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 3.559/2009, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Lajinha um terreno com área de 24,20ha, situado

no local denominado Areado, nesse Município.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear as ações da administração
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pública, o parágrafo único do art. 1º determina que o imóvel se destina à construção

do parque de exposições, clube do cavalo, salão de eventos, feiras e atividades

populares. Ainda para proteger o interesse coletivo, o art. 2º prevê o retorno do bem

ao patrimônio do Estado se, findo o prazo avençado, não lhe tiver sido dada a

finalidade prevista.

A transferência de domínio de bem do patrimônio 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.

Após análise do projeto em tela, constata-se que ele está de acordo com os

preceitos legais que tratam sobre a matéria, não representa despesas para o erário

nem acarreta repercussão na Lei Orçamentária, podendo, portanto, ser transformado

em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.559/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gláucia Brandão - Neider

Moreira - Adelmo Carneiro Leão.

PROJETO DE LEI Nº 3.559/2009

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lajinha o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Lajinha terreno

com área de 24,20ha (vinte e quatro vírgula vinte hectares), situado no local

denominado Areado, nesse Município, registrado sob o nº 2.385, à fls. 4 do Livro 2,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lajinha.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção do
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parque de exposições, clube do cavalo, salão de eventos, feiras e atividades

populares.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

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

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

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

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.858/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

11.830, de 6/7/95, que cria o Fundo Estadual de Habitação - FEH.

A proposição foi aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, e agora

retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer de 2º turno, nos termos do

art. 189, § 1°, do Regimento Interno.

Em obediência ao disposto no § 1º do art. 189 do mesmo Diploma, consta deste

parecer a redação do vencido.

Fundamentação

A proposição sob comento tem por escopo modificar a Lei nº 11.830, de 6/7/95, que

dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação - FEH - e dá outras providências, com o

fim de adequá-la à Lei Complementar nº 91, de 19/1/2006, que dispõe sobre a

instituição, gestão e extinção de fundos estaduais.

O projeto, na forma original, pretendia alterar todas os artigos que compõem a

citada Lei nº 11.830, o que configura a pretensão de se editar nova lei sobre o mesmo

assunto. Em virtude disso, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo nº 1, que faz a necessária adequação do projeto à técnica legislativa,

mediante a revogação da Lei nº 11.830 e edição de outra.

No que concerne ao exame do impacto financeiro-orçamentário decorrente da

aprovação do projeto, devemos esclarecer que o inciso I do art. 12 da Lei Federal nº

11.124, de 2005, que “dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse

Social - SNHIS -, cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS - e

institui o Conselho Gestor do FNHIS”, prevê que os recursos deste Fundo serão
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aplicados de forma descentralizada, por intermédio dos Estados, Distrito Federal e

Municípios, que deverão “constituir fundo, com dotação orçamentária própria,

destinado a implementar Política de Habitação de Interesse Social e receber os

recursos do FNHIS”. Em função disso, foi editada a Lei nº 11.830, de 1995, objeto de

alteração ora proposta.

Note-se que o art. 5º do Substitutivo estipula quais são os recursos do FEH, em

observância ao disposto no inciso IV do art. 4º da Lei Complementar nº 91, de 2006.

Entre os recursos do fundo que podem causar impacto financeiro ao Estado,

destacam-se as dotações consignadas no orçamento e os créditos adicionais, e os

recursos provenientes de operações de crédito interno e externo firmadas pelo

Estado e destinadas ao fundo, previstas, respectivamente, nos incisos I e III do citado

dispositivo. No entanto, tais recursos já estão previstos nos incisos I e II do art. 5º da

Lei nº 11.830, de 1995, razão pela qual não se vislumbra uma mudança significativa

capaz de impactar o orçamento do Estado.

Reiteramos que a mera previsão de dotações consignadas no orçamento do

Estado, créditos adicionais e recursos provenientes de operações de crédito interno e

externo firmadas pelo Estado e destinados ao Fundo Estadual de Habitação, por si

só, não configura despesa para o Estado, pois a efetiva destinação de recursos para

o mencionado fundo requer previsão orçamentária expressa, sendo vedado o início

de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual, haja vista o art.

161, inciso I, da Constituição Estadual. Por seu turno, compete ao Poder Executivo,

ao elaborar a proposta orçamentária, destinar dotação específica para o Fundo em

exame.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2° tur no, do Projeto de Lei n°

3.858/2009, na forma do vencido no 1° turno.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Gláucia Brandão - Lafayette

de Andrada - Neider Moreira.

PROJETO DE LEI N° 3.858/2009

(Redação do Vencido)
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Dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação - FEH -, criado pela Lei nº 11.830, de

6 de julho de 1995.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Fundo Estadual de Habitação – FEH –, criado pela Lei nº 11.830, de 6

de julho de 1995, passa a reger-se por esta lei.

Art. 2º – O FEH tem por objetivo dar suporte financeiro para a implantação e a

execução de programas vinculados a políticas habitacionais de interesse social para

a população de baixa renda e, nos termos dos incisos I e III do art. 3º da Lei

Complementar nº 91,de 19 de janeiro de 2006, exercerá as seguintes funções:

I – programática, destinada à liberação de recursos não reembolsáveis para

Município, para entidade integrante da administração indireta de Município que

implemente programa habitacional destinado a famílias de baixa renda e para a

execução de programa especial de trabalho da administração pública estadual;

II – de financiamento, sendo os recursos destinados à concessão de financiamento

cujo retorno será incorporado ao patrimônio do fundo, estabelecendo-se, assim, sua

natureza rotativa.

Parágrafo único – A concessão de financiamento de que trata o inciso II do “caput”

poderá ter parcela subsidiada, suportada pelo FEH, decorrente ou não de convênios

firmados pelo agente financeiro e destinados a complementar a capacidade de

pagamento das famílias beneficiárias, observados os critérios definidos em cada

programa.

Art. 3º – O prazo para a concessão de financiamento e a liberação dos recursos no

âmbito do FEH será de dez anos contados da data de vigência desta lei, podendo ser

prorrogado por ato do Poder Executivo, uma única vez, pelo período máximo de

quatro anos, com base na avaliação de desempenho do Fundo.

Parágrafo único – O FEH terá prazo de duração indeterminado.

Art. 4º – Para os fins do disposto nesta lei, considera-se programa de habitação de

interesse social aquele cujos beneficiários sejam famílias de baixa renda e cujos

recursos sejam destinados a atender às seguintes modalidades de intervenção:

I – construção de unidades habitacionais urbana e rural;

II – aquisição de moradia pronta;
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III – urbanização e recuperação de áreas degradadas;

IV – aquisição de materiais de construção;

V – produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;

VI – aquisição de terrenos, desde que vinculada à implantação de projetos

habitacionais de interesse social;

VII – reformas de unidades habitacionais de interesse social cujas condições de

higiene e segurança não atendam a um padrão mínimo de habitabilidade;

VIII – desenvolvimento de programas habitacionais integrados, que compreendam a

construção de unidades habitacionais, o provimento de infraestrutura, a instalação de

equipamentos de uso coletivo e o apoio ao desenvolvimento comunitário;

IX – implantação de saneamento básico, infraestrutura e equipamentos urbanos,

complementares aos programas habitacionais de interesse social;

X – outras formas de provimento e acesso à moradia, mediante modalidades de

financiamento permitidas pela legislação.

Parágrafo único – Na construção de habitação urbana ou rural com recursos do

FEH, será dada preferência à utilização de energia solar na implantação de sistema

de aquecimento.

Art. 5º – São recursos do FEH:

I – dotações consignadas no orçamento do Estado bem como créditos adicionais;

II – retornos do principal e encargos de financiamentos concedidos pelo Fundo;

III – recursos provenientes de operações de crédito interno e externo firmadas pelo

Estado e destinadas ao fundo;

IV – recursos alocados por instituições financeiras destinados a programas

habitacionais;

V – recursos não reembolsáveis alocados por órgãos, fundos e entidades federais e

destinados a programas habitacionais;

VI – recursos de outras fontes.

§ 1º – Os recursos do FEH serão aplicados em consonância com as diretrizes e

prioridades estabelecidas na política e no Plano Estadual de Habitação de Interesse

Social, a que se refere a Lei nº 18.315, de 6 de agosto de 2009.

§ 2º – No exercício da função programática do Fundo, serão utilizados,
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exclusivamente, os recursos da fonte prevista no inciso V deste artigo.

§ 3º – O FEH transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento integral ou

parcial de serviço e amortização de dívidas contraídas pelo Estado em operações de

crédito interno e externo destinadas ao Fundo, na forma e nas condições

estabelecidas em regulamento.

§ 4º – O superávit financeiro do FEH, apurado ao término de cada exercício fiscal,

será mantido em seu patrimônio, facultada a sua transferência aos exercícios

seguintes.

§ 5º – Na hipótese de extinção do Fundo, seu patrimônio, inclusive os direitos

creditícios, reverterão ao Tesouro do Estado, na forma do regulamento.

Art. 6º – São beneficiários do FEH:

I – famílias de baixa renda, com prioridade para aquelas com renda mensal igual ou

inferior a três salários mínimos;

II – Município e entidade integrante da administração indireta de Município,

observados o disposto no inciso I do art. 2º e os critérios definidos em cada

programa;

III – empresas e cooperativas habitacionais que, após a conclusão da obra,

obriguem-se a repassar o financiamento a mutuário final de baixa renda, conforme

definido no inciso I, com observância das normas e condições estipuladas pelo

agente financeiro do FEH;

IV – outros, desde que satisfaçam a requisito previsto nesta lei e nas normas

específicas do respectivo programa.

§ 1º – Excepcionalmente, em programas habitacionais implementados com

recursos do FEH e aprovados pelo Poder Executivo, poderão ser beneficiárias

famílias com renda mensal superior à prevista no inciso I do “caput” deste artigo,

conforme as normas do respectivo programa.

§ 2º – Os servidores civis e militares do Estado poderão ser beneficiários de

programas de habitação específicos, desenvolvidos por meio do FEH, observadas as

regras dos respectivos programas.

§ 3º – Em programas habitacionais implementados pelo governo do Estado para

atender a servidores da administração pública estadual, o FEH será responsável pela
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liberação de recursos não reembolsáveis que complementem o financiamento

necessário à aquisição de moradia para servidores com renda familiar de até cinco

salários mínimos os quais não sejam proprietários de imóvel residencial, observadas

as normas e condições previstas em regulamento específico.

Art. 7º – São requisitos para a concessão de financiamentos e a liberação de

recursos no âmbito do FEH:

I – aproveitamento prioritário de áreas urbanas já dotadas de infraestrutura;

II – constituição, pelo Município, de Conselho Municipal de Habitação, que terá a

atribuição de realizar a pré-seleção das famílias candidatas à obtenção dos

benefícios do FEH, obedecidos os critérios socioeconômicos definidos pelo gestor do

fundo e as normas dos respectivos programas;

III – seleção e aprovação pelo Poder Executivo Municipal da lista final de

beneficiários entre os indicados pelo Conselho Municipal de Habitação, obedecida a

prioridade e a capacidade de atendimento do respectivo programa;

IV – apresentação de documento hábil, emitido pelo Município ao agente financeiro,

comprovando o cumprimento das exigências previstas na alíneas “b” e “c”;

V – parecer do agente financeiro sobre a viabilidade do empreendimento em seus

aspectos técnico, social, econômico e financeiro;

VI – conclusão favorável de análise da capacidade financeira e regularidade jurídica

e cadastral do beneficiário;

VII – outros requisitos definidos no regulamento do Fundo e de seus programas.

§ 1º – Para a concessão de financiamento, será observado o comprometimento

máximo de 25% (vinte e cinco por cento) da renda familiar mensal das famílias a que

se refere o inciso I do “caput” do art. 6º.

§ 2º – Não serão atendidas pelo Fundo as famílias que tenha membro proprietário,

promitente comprador ou cessionário de direitos de qualquer outro imóvel residencial

ou mutuário do Sistema Financeiro de Habitação – SFH.

Art. 8º – Os programas a serem mantidos com recursos do FEH observarão as

seguintes condições gerais, além das específicas definidas nos respectivos

regulamentos:

I – para o desempenho de função programática:
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a) a comprovação, pelo agente financeiro, do enquadramento da operação nos

objetivos do Fundo e de seus programas;

b) o valor limite da liberação de recursos;

c) a apresentação de contrapartida, em recursos financeiros ou bens imóveis

urbanos ou serviços, desde que vinculados aos respectivos empreendimentos

habitacionais realizados no âmbito dos programas do FEH, conforme as normas

específicas estabelecidas no regulamento e nos termos da Lei Complementar Federal

nº 101, de 4 de maio de 2000;

d) outras condições definidas em regulamento;

II – para o desempenho de função de financiamento:

a) o enquadramento do empreendimento e do beneficiário nos objetivos do Fundo;

b) a composição do investimento;

c) a exigência de contrapartida do beneficiário de, no mínimo, 10% (dez por cento)

do valor do financiamento, expressa, isolada ou cumulativamente, em recursos

financeiros, materiais ou serviços a serem aportados diretamente pelo beneficiário ou

indiretamente, por meio de instituições parceiras, na execução do respectivo

programa habitacional, a critério do agente financeiro;

d) o prazo total do financiamento;

e) os encargos, na forma de:

1) reajuste do saldo devedor, por índice de preços ou taxa financeira;

2) juros, limitados a 6% a.a. (seis por cento ao ano), aplicados ao saldo devedor

reajustado;

3) outros encargos, conforme normas do programa;

f) as garantias exigidas, a critério do agente financeiro e de acordo com normas de

cada programa.

§ 1º – Poderá ser concedido prêmio por adimplemento ao beneficiário que mantiver

regular o pagamento do financiamento, na forma definida em regulamento.

§ 2º – O regulamento do Fundo poderá estabelecer outras condições para a

liberação de recursos e para a concessão de financiamentos no âmbito do FEH,

observado o disposto nesta lei.

§ 3º – O subsídio de que trata o parágrafo único do art. 2º será concedido uma
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única vez a cada beneficiário, cabendo ao agente financeiro manter cadastro que

permita o controle da concessão, observadas as normas dos respectivos programas.

Art. 9º – O descumprimento de obrigação prevista no instrumento contratual

sujeitará o beneficiário ao pagamento de juros moratórios e atualização monetária,

conforme dispuser o regulamento, sem prejuízo das sanções cíveis, penais e

administrativas aplicáveis.

Parágrafo único – O regulamento definirá os casos de infração que poderão

acarretar o vencimento extraordinário da totalidade da dívida, a devolução de

recursos liberados pelo Fundo ao Município e os procedimentos aplicáveis no

tratamento das situações de inadimplemento técnico e financeiro.

Art. 10 – O gestor do FEH é a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais

– Cohab-MG –, com as competências e atribuições previstas no art. 8º e no inciso I

do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, e em regulamento.

Art. 11 – O agente financeiro do FEH é a Cohab-MG, que atuará também como

mandatário do Estado, para os fins previstos nesta lei, com as seguintes atribuições,

além das previstas no art. 8º e no inciso III do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de

2006, e em regulamento:

I – a celebração de convênio ou contrato em nome do FEH, visando a captar

recursos de origens diversas para ampliar a capacidade de atendimento do Fundo;

II – a celebração de convênio ou contrato com instituição pública ou privada,

visando a promover estudos ou desenvolver projetos e atividades vinculados aos

objetivos do fundo bem como agilizar sua operacionalização;

III – a promoção da cobrança administrativa e judicial de financiamento concedido

com recursos do Fundo, observadas as normas legais pertinentes;

IV – a realização de acordo para recebimento de valores, podendo transigir em

relação a condições e penalidades, preservado o interesse público;

V – a promoção da alienação de bens recebidos em pagamento e a transferência

dos valores obtidos para o patrimônio do Fundo, preservado o interesse público;

VI – o oferecimento em caução dos direitos creditórios do Fundo para garantir

empréstimos e outras operações a serem contratadas com instituições nacionais e

internacionais bem como a participação em ofertas públicas e leilões de recursos
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destinados à concessão de subsídios a programas habitacionais, observadas as

seguintes condições:

a) autorização prévia do grupo coordenador do Fundo;

b) destinação de recursos oriundos dos empréstimos à implantação de programa ou

projeto voltados para os objetivos do Fundo.

§ 1º – O ordenador de despesas do FEH é o Presidente da Cohab-MG, que poderá

delegar esta atribuição.

§ 2º – Os gastos decorrentes de convênio ou contrato de que tratam os incisos I e II

do “caput” serão custeados, total ou parcialmente, com recursos do Fundo, sem

prejuízo das aplicações programadas para o período.

§ 3º – O agente financeiro poderá, mediante prévia comunicação às Secretarias de

Estado de Planejamento e Gestão e de Fazenda, atribuir ao FEH:

I – as quantias despendidas em procedimentos judiciais;

II – os valores correspondentes a saldo devedor de financiamento vencido e não

recebido e vincendo, esgotadas as medidas de cobrança administrativas ou judiciais

cabíveis;

III – os encargos acessórios decorrentes do financiamento habitacional, de acordo

com as normas do SFH, na forma do regulamento;

IV – os valores correspondentes aos custos de registros, impostos, taxas e

emolumentos despendidos na implantação e comercialização dos empreendimentos

habitacionais, compreendendo a legalização da propriedade de terrenos e a

transferência do domínio das unidades construídas, quando houver, na forma de

regulamento;

V – os valores correspondentes a créditos irrecuperáveis e aqueles caracterizados

no inciso II do § 3º do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Art. 12 – O agente financeiro fará jus a:

I – tarifa de abertura e administração de crédito, definida em regulamento de acordo

com as normas dos programas;

II – comissão de até 6% (seis por cento), na forma de regulamento.

Art. 13 – Integram o grupo coordenador do FEH:

I – um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e
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Política Urbana, que será o seu Presidente;

II – um representante da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais;

III – um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

IV – um representante da Secretaria de Estado de Fazenda;

V – um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

VI – quatro representantes da sociedade civil organizada, com assento no Conselho

Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana – Conedru.

§ 1º – Para efeitos do cumprimento das normas do Sistema Nacional de Habitação

de Interesse Social – SNHIS –, o grupo coordenador do FEH é também o Conselho

Gestor do Fundo.

§ 2º – As competências e as atribuições do grupo coordenador serão estabelecidas

em regulamento, que definirá também a forma de indicação dos seus representantes,

observadas as normas aplicáveis, especialmente aquelas definidas no inciso IV do

art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, e as normas federais relativas à

habitação de interesse social.

§ 3º – Os membros representantes da sociedade civil mencionados no inciso VI do

“caput” serão selecionados pelo Conedru e indicados ao Presidente do grupo

coordenador, que os designará.

§ 4º – Serão garantidos a representantes de movimentos populares ligados à área

de habitação 25% (vinte e cinco por cento) das vagas destinadas a representantes da

sociedade civil.

Art. 14 – Para efeito do disposto no parágrafo único do art. 16 da Lei Complementar

nº 91, de 2006, cabe à Secretaria de Estado de Fazenda a supervisão financeira do

gestor e do agente financeiro do FEH, no que se refere à elaboração da proposta

orçamentária e do cronograma financeiro da receita e da despesa do Fundo.

Art. 15 – Os demonstrativos financeiros do FEH obedecerão ao disposto na Lei

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e às normas específicas do Tribunal de

Contas do Estado.

Art. 16 – Excepcionalmente, o Poder Executivo autorizará a transferência ao FEH

de direitos e obrigações creditórias oriundos da produção ou do financiamento de

unidades habitacionais registradas no balanço patrimonial da Cohab-MG, na forma de
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regulamento.

Parágrafo único – A transferência das obrigações creditórias de que trata o “caput”,

sem prejuízo de ato normativo do Poder Executivo, é condicionada ao registro formal

de garantia de transferência ao FEH de receitas a realizar, em igual valor,

provenientes de financiamentos ou de alienação de ativos pertencentes à Cohab-MG.

Art. 17 – Fica revogada a Lei nº 11.830, de 6 de julho de 1995.

Art. 18 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.398 /2007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.398/2007, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que dispõe

sobre Centros de Formação de Condutores – CFCs – adaptarem seus veículos na

forma que menciona, e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do

vencido no 1° turno.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.398/2007

Obriga os centros de formação de condutores a destinar e a adaptar veículos para a

aprendizagem de pessoas com deficiência física.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam os centros de formação de condutore s com frota superior a dez

veículos obrigados a destinar e a adaptar pelo menos um veículo para a

aprendizagem de pessoas com deficiência física.

Parágrafo único – Os centros de formação de condutores poderão associar-se para

o cumprimento do.disposto no “caput” deste artigo.

Art. 2° – O descumprimento do disposto no art. 1° s ujeita o infrator às penalidades

previstas no art. 56 da Lei Federal n° 8.078, de 11  de setembro de 1990.

Art. 3° – Os centros de formação de condutores terã o prazo de cento e oitenta dias

para atender ao disposto nesta lei.
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Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.490 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.490/2008, de autoria do Deput ado 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, foi aprovado no 2° turno, na forma do v encido no 1° turno.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.490/2008

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. 1° – Fica a Fundação Hospitalar do Estado de M inas Gerais – Fhemig –

autorizada a doar ao Estado imóvel com área de 61.000m² (sessenta e um mil metros

quadrados), conforme descrição constante 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 n° 36.036, a fls. 60 do

Livro 3-AN, no Cartório do 1° Ofício de Registro de  Imóveis de Barbacena.

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

Centro de Reintegração Social da Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados – Apac – de Barbacena.

Art. 2° – O imóvel objeto da doação de que trata es ta 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. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 201 0)

O perímetro do imóvel a ser doado tem início no vértice 142, de coordenadas N =

7654352,949m e E = 624931,949m; desse, segue confrontando com o Batalhão da

Polícia Militar, com os seguintes azimute e distância: 201°43’75” e 195,246m, até o

vértice 143, de coordenadas N = 7654171,581m e E = 624724,252m; desse, segue

confrontando com Arlindo Muniz, com os seguintes azimute e distância: 335°39’19” e

210,341m, até o vértice 144, de coordenadas N = 7654191,370m e E = 624637,544m;

desse, segue com os seguintes azimute e distância: 313°59’48” e 127,564m, até o

vértice 66, de coordenadas N = 7654279,979m e E = 624545,777m; desse, segue

confrontando com área livre, com os seguintes azimute e distância: 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 DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.846 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.846/2009, de autoria do Deput ado Dimas Fabiano, que

declara de utilidade pública o 57° Grupo Escoteiro Guarany, com sede no Município

de São João del-Rei, 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° 3.846/2009

Declara de utilidade pública a entidade Grupo Escoteiro Guarany, com sede no

Município de São João del-Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Grupo Escoteiro Guarany,

com sede no Município de São João del-Rei.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.848 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.848/2009, de autoria do Deput ado João Leite, que declara de

utilidade pública a Associação Esportiva de Restauração Neemias – Aern –, com

sede no Município de Nova Lima, 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° 3.848/2009

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva de Restauração Neemias - Aern

-, com sede no Município de Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Esportiva de Restauração

Neemias – Aern –, com sede no Município de Nova Lima.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.965 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.965/2009, de autoria do Deput ado Doutor Viana, que declara

de utilidade pública a Associação Vila Maria Esporte Clube, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.965/2009

Declara de utilidade pública a Associação Vila Maria Esporte Clube, 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 Vila Maria Esporte Clube,

com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.389 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.389/2010, de autoria do Presi dente do Tribunal de Justiça do

Estado, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos

servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, foi aprovado nos turnos

regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.389/2010

Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder

Judiciário do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica fixada em 1° de maio a data-base par a a revisão dos vencimentos e

proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado, nos termos do art. 37, inciso

X, da Constituição da República.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 18/5/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr. Alessandro Alves

Rodrigues, ocorrido em 13/5/2010, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 2010

ATAS

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 19/5/2010

Presidência dos Deputados José Henrique e João Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.594 a 4.596/2010 - Requerimentos nºs 6.188 a

6.206/2010 - Requerimentos das Comissões de Minas e Energia, de Direitos

Humanos e de Educação e dos Deputados Délio Malheiros e outros, Sargento

Rodrigues (2), Gil Pereira e Elmiro Nascimento - Comunicações: Comunicações da

Comissão de Saúde e do Deputado Tiago Ulisses - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados Gustavo Corrêa, André Quintão, Domingos Sávio e Duarte Bechir;

questão de ordem; discurso do Deputado Sargento Rodrigues - 2ª Parte (Ordem do

Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Délio

Malheiros e outros e Sargento Rodrigues (2); deferimento - Requerimento do

Deputado Elmiro Nascimento; deferimento; designação de comissão - Discussão e

Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs

1.398/2007, 2.490/2008, 4.207 e 4.389/2010; aprovação - Suspensão e reabertura da

reunião - Votação de Requerimentos: Requerimentos das Comissões de Minas e

Energia, de Direitos Humanos e de Educação e do Deputado Gil Pereira; aprovação -

Questão de ordem - Requerimento do Deputado Padre João; deferimento; discurso

do Deputado Carlin Moura - Requerimento do Deputado Ademir Lucas; deferimento;

discurso do Deputado Lafayette de Andrada - Requerimento do Deputado Sávio

Souza Cruz; deferimento; discurso do Deputado Adelmo Carneiro Leão -

Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado

João Leite - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de

Proposições: Requerimento do Deputado Carlin Moura; aprovação - Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 4.316/2010; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto
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de Lei nº 3.730/2009; aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 4.194/2010; aprovação na forma do vencido em 1º turno -

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 - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos

Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo -

Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo -

Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani

Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre

João - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º- Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
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- O Deputado Carlin Moura, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Da Sra. Ana Lúcia Gazzola, Secretária de Desenvolvimento Social, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.286/2009 , da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. Moacyr Lobato de Campos Filho, Secretário de Defesa Social, informando os

nomes dos representantes dessa Pasta em audiência pública da Comissão de

Segurança Pública em Vespasiano, em 17/5/2010.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (2), prestando informações

relativas aos Requerimentos n°s 5.623/2010, do Depu tado Weliton Prado, e

5.711/2010, da Deputada Ana Maria Resende.

Do Sr. José Maria de Souza, Prefeito Municipal interino de Couto de Magalhães de

Minas, dando ciência de sua investidura nesse cargo, em virtude de decisão da

Justiça Eleitoral.

Do Sr. Antônio Lima Bandeira, Presidente da Emater-MG, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 5.272/2009, da Comissã o de Participação Popular.

Do Sr. Paulo César Gonçalves de Almeida, Reitor da Unimontes, agradecendo

convite para debate público da Comissão de Educação, em 17/5/2010, e informando

o nome de sua representante no evento.

Do Cel. PM Márcio Martins Sant’Ana, Chefe do Estado-Maior da PMMG, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.554/2010 , da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (3), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 4.171, 4.355, 4.378, 4.379 e

4.381/2010, em atenção a pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se os ofícios e

as notas técnicas aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos nºs 5.325 e 5.690/2010, da Comissão de

Segurança Pública.

Da Sra. Mônica R. C. Rolla Toledo, Promotora de Justiça, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 5.832/2010, da Comissã o de Direitos Humanos.
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Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional de Negócios da CEF (5),

informando a liberação de recursos financeiros em favor do Estado, para execução

dos programas 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. Rosani A. Araújo, Coordenadora de Logística e Execução do Ministério da

Ciência e Tecnologia (2), informando a liberação dos recursos financeiros referentes

aos convênios que menciona, celebrados entre esse Ministério e o Projeto Vida e

Esperança e entre esse Ministério e o Instituto Brasileiro de Administração. (- À

Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição

Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Vera Lúcia Gonçalves Vidigal Maciel, Diretora da Superintendência de

Organização e Atendimento Educacional, da Secretaria de Educação (4), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 4.378 a 4.381/2010, em atenção a

pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se os ofícios aos respectivos projetos de

lei.)

Do Diretor Executivo do Fundo Nacional de Assistência Social, informando a

liberação de recursos financeiros em favor do Estado, para 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.)

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 4.594/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da Região da

Serrinha - Aprres -, com sede no Município de São Roque de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da

Região da Serrinha - Aprres -, com sede no Município de São Roque de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 19 de maio de 2010.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação dos Produtores Rurais da Região

da Serrinha - Aprres - é promover a integração e o desenvolvimento sustentável das

atividades agropecuárias dos produtores rurais e moradores da região da Serrinha e

adjacentes. Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública, razão pela qual solicitamos a aprovação da presente 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.

PROJETO DE LEI N° 4.595/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro São Cristóvão,

com sede no Município de Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do Bairro

São Cristóvão, com sede no Município de Ouro Preto.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2010.

Célio Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro São Cristóvão, entidade sem fins lucrativos que

tem por finalidade promover atividades sociais, culturais, de lazer e desportivas,

melhorando a qualidade de vida e a convivência entre os moradores da sua área de

abrangência.

No desenvolvimento de suas atividades, a Associação não faz distinção alguma

quanto a religião, cor, sexo, condição social das pessoas assistidas e atende com

observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da

publicidade, da economicidade e da eficiência.

Insta pontuar que a referida Associação se encontra em pleno e regular

funcionamento há mais de um ano, sendo sua diretoria constituída de pessoas

idôneas e não remuneradas pelas funções que exercem, atendendo, desta forma, aos
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requisitos legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.596/2010

Declara de utilidade pública a Associação do Clube da Melhor Idade, com sede no

Município de Catas Altas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação do Clube da Melhor

Idade, com sede no Município de Catas Altas.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2010.

Délio Malheiros

Justificação: A Associação do Clube da Melhor Idade, fundada em 7/11/99 por um

grupo de pessoas interessadas e preocupadas com as questões sociais, tem por

finalidade congregar pessoas na faixa etária acima de 45 anos, proporcionando-lhes

atividades de turismo, lazer e cultura que contribuam para a melhoria da sua

qualidade de vida, assim como para o bem-estar psicológico, a realização pessoal e a

saúde.

Entidade de assistência social, não possui fins lucrativos, não remunera os

membros de sua diretoria pelo exercício de suas funções, não distribui lucros,

vantagens ou bonificações a seus dirigentes, associados e mantenedores, sob

nenhuma forma, destinando a totalidade das rendas apuradas ao atendimento

gratuito de suas finalidades estatutárias. Preenche todas as exigências enumeradas

na Lei Estadual nº 12.972, de 1998, para a declaração de utilidade pública, entre as

quais podemos destacar o regular funcionamento há mais de um ano, diretoria

composta por pessoas de reconhecida moral e não remuneradas pelo seu múnus,

bem como comprovada aquisição de personalidade jurídica.

Assim, considerando que a associação desenvolve uma gestão administrativa e
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patrimonial em prol do interesse público e não há nenhum óbice legal para a

declaração de utilidade pública, esperamos o apoio dos nobres pares para a

aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.188/2010, do Deputado Agostinho Patrus Filho, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Cledorvino Belini, Presidente do Grupo Fiat para a

América Latina, por sua posse como Presidente da Associação Nacional dos

Fabricantes de Veículos Automotores do Brasil para a gestão 2010-2013. (- À

Comissão de Turismo.)

Nº 6.189/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Passos pelos 152 anos de adoção,

pelo Município, desse nome. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 6.190/2010, do Deputado Delvito Alves, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Universidade José do Rosário Vellano - Unifenas - pelos 38

anos de sua fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.191/2010, do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Cássia pelo 120 anos de emancipação

desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 6.192/2010, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima por sua posse como

Secretário de Fazenda. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.193/2010, do Deputado Elmiro Nascimento, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Escola Estadual Professor Zama Maciel, de Patos de

Minas, pelos 50 anos de sua criação.

Nº 6.194/2010, do Deputado Fahim Sawan, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências com vistas à instalação de uma

unidade da Uemg no Município de Uberaba. (- Distribuídos à Comissão de

Educação.)
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Nº 6.195/2010, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências com vistas ao diálogo com os

servidores da educação para solucionar-se a greve em curso. (- Semelhante

proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao

Requerimento nº 6.028/2010, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 6.196/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à 15ª Companhia da Polícia Militar pedido de informações sobre os

nomes dos condutores, bem como sobre o roteiro, as placas e os números das

viaturas dessa Companhia que circulavam no Bairro Vila Mariana, entre os dias 4 e

13/5/2010. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 6.197/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Sr. Bruno Alexander Vieira Soares, Coordenador da Promotoria de

Justiça de Defesa da Saúde, pedido de providências em relação à denúncia

apresentada pelo Sr. Luiz Carlos Barbosa a essa Comissão. (- À Comissão de

Saúde.)

Nº 6.198/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados à Superintendência Regional do Trabalho cópia das notas

taquigráficas da 23ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, destinada a discutir as

frequentes violações de direitos humanos contra operários da construção civil na

RMBH, bem como pedido de providências para que sejam fiscalizadas as condições

de segurança dos trabalhadores que executam obras nos prédios desta Casa

Legislativa.

Nº 6.199/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos

Deputados cópia das notas taquigráficas da 23ª Reunião Extraordinária dessa

Comissão, destinada a discutir as frequentes violações de direitos humanos contra

operários da construção civil na RMBH, bem como pedido de providências para

realização de audiência pública para discutir o tema "Saúde e segurança no trabalho",

conforme solicitado anteriormente por meio do Requerimento nº 1.603/2007. (-

Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 6.200/2010, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado
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ao Governador do Estado pedido de providências com vistas à aprovação do

zoneamento ecológico e econômico da Área de Proteção Ambiental Sul - APA - Sul.

(- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 6.201/2010, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências com vistas à indicação de

equipe técnica para acompanhar, com a comunidade local, o projeto de implantação

do complexo minerário Mina da Serrinha, em Brumadinho, caso sejam retomados os

estudos desse projeto pela empresa Ferrous Resources do Brasil Ltda.

Nº 6.202/2010, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências com vistas a que seja

viabilizado o imediato retorno das atividades minerárias desenvolvidas em Pains e

outros Municípios da região, suspensas por fiscalização conjunta de órgãos estaduais

e federais na denominada Operação Pá de Cal, estabelecendo-se o prazo para que

as empresas paralisadas promovam a sua regularização ambiental e para que os

órgãos competentes possam promover a análise e finalização dos processos de

regularização ambiental das empresas afetadas.

Nº 6.203/2010, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

ao Coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do Ministério

Público de Minas Gerais pedido de providências com vistas à indicação de equipe

técnica para acompanhar, com a comunidade local, o projeto de implantação do

complexo minerário Mina da Serrinha, em Brumadinho, caso sejam retomados os

estudos desse projeto pela empresa Ferrous Resources do Brasil Ltda.

Nº 6.204/2010, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Saúde e de Planejamento pedido de providências para a criação de

uma fundação que seja referência em transplantes no Estado, com as atribuições de

coordenar a captação e a doação de órgãos, bem como de realizar transplantes mais

complexos e de desenvolver atividades de aprimoramento profissional.

Nº 6.205/2010, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para que apoie a edição da "Revista

Magalhães" e do "Suplemento Literário", produzidos pela Escola Estadual Professora

Maria de Magalhães Pinto, do Município de Igarapé, e para que celebre convênio
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para a cobertura da quadra de esportes desse estabelecimento de ensino.

Nº 6.206/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada à

Corte Interamericana de Direitos Humanos manifestação de apoio ao III Programa

Nacional de Direitos Humanos - DNDH3 -, aprovado pela 11ª Conferência Nacional

de Direitos Humanos.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Minas e

Energia, de Direitos Humanos e de Educação e dos Deputados Délio Malheiros e

outros, Sargento Rodrigues (2), Gil Pereira e Elmiro Nascimento.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de Saúde e do

Deputado Tiago Ulisses.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Corrêa.

O Deputado Gustavo Corrêa* - Boa tarde a todos, meu caro Presidente desta

reunião, Deputado José Henrique, caros colegas Deputados e Deputadas, prezados

telespectadores da TV Assembleia. Hoje, meu caro Presidente, meus caros colegas,

confesso a vocês que eu gostaria de assomar a esta tribuna para fazer breve relato

das minhas ações à frente da Secretaria de Esportes e Juventude nos últimos três

anos e meio. Mas o que me traz aqui é exatamente algo contrário a isso tudo. O que

me traz aqui, meu caro Deputado Duarte Bechir, meu caro amigo e Deputado Tiago

Ulisses, é a grande antecipação do processo eleitoral que teremos à frente, em

outubro de 2010, por parte de alguns colegas desta Casa. Não acho que este seria o

tempo mais adequado para essa discussão, para que essa antecipação do processo

eleitoral fosse colocada perante os telespectadores da TV Assembleia e os que

frequentam esta Casa.

Nos últimos dias, meu caro Presidente, um assunto vem sendo objeto de quase a

totalidade das discussões nesta Casa: a greve dos professores da rede estadual de

ensino de Minas Gerais. Tenho certeza - e não poderia ser diferente - de que todos

nós aqui, sem exceção, sem distinção partidária, somos solidários e, mais que isso,

reconhecemos a importância que os professores têm na formação de cada um de

nós. Todos sabemos que os professores que nos vão orientar quanto ao nosso futuro
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serão os professores que formarão futuros médicos, futuros advogados, futuros

Deputados e Deputadas também.

Não podemos deixar que alguns colegas nossos, Deputados e Deputadas, se

utilizem desta tribuna para obter algum benefício eleitoral. Volto a dizer: todos nós,

sem exceção,  reconhecemos a importância dos professores. E, mais do que isso,

sabemos também que o governo de Minas, que é correto nas suas ações, que sabe e

respeita os seus limites, sobretudo os da Lei de Responsabilidade Fiscal, fará o que

for justo e o que puder para promover exatamente essas melhoras que os

professores tanto reivindicam.

Quando eu disse que o processo eleitoral já se iniciou, refiro-me àqueles que às

vezes se utilizam desta tribuna e se esquecem do que disseram ou então mudam de

opinião repentinamente, como alguns na tarde de ontem que, até há alguns dias,

alguns meses, elogiavam as ações, elogiavam, meu caro amigo Deputado Antônio

Carlos Arantes, as políticas que o governo de Minas vinha implementando e, de

repente, num piscar de olhos, começam a achar que o governo não fez isso, não

investiu em área social, que o governo deixou de aplicar na segurança, por exemplo,

como na educação.

Todos nós, sem exceção, sabemos que Minas Gerais hoje é referência em

governabilidade no País. Minas hoje tem um governo com um norte e com todas as

suas ações visando, sobretudo, ao benefício da população.

Citarei apenas alguns números das ações da Secretaria de Esportes, da qual estive

à frente. Nós últimos três anos, essa Secretaria firmou mais de 550 convênios com

entidades e prefeituras, meu caro Deputado Doutor Ronaldo. Firmamos mais de 640

convênios para realização de atividades esportivas. Foram atendidas mais de 22 mil

crianças entre 10 e 15 anos. No programa Segundo tempo, atendemos 40 mil

crianças e - não poderia ser omisso quanto a isso - com a parceria do governo

federal. Fizemos aqui os Jogos do Interior de Minas Gerais, já tradição no nosso

Estado. Realizamos os jogos escolares com a participação das escolas estaduais,

beneficiando mais de 45 mil alunos.

Então, essas são apenas algumas ações que enumero relativamente às vitórias e

êxitos na área do esporte. Poderia também mencionar o trabalho do ex-Secretário
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Marcus Pestana, considerado o melhor Secretário de Saúde do País. Promoveu

melhorias nos hospitais públicos, investindo neles e equipando-os. Foram mais de 2

mil hospitais atendidos no que diz respeito à unidade básica de saúde. Todos os

Municípios de Minas foram contemplados sem qualquer discriminação partidária e

política. Quantas e quantas obras de infraestrutura urbana foram realizadas neste

Estado nos últimos anos? A Copasa recebeu o prêmio de melhor empresa de

saneamento do País. A Cemig, que hoje tem suas ações negociadas na Bolsa de

Valores de Nova Iorque, é referência em energia elétrica no Brasil. Tivemos também

o Proacesso. Só os que vivem nos Municípios mineiros e os conhecem sabem o que

representa a ligação asfáltica que o governo tem realizado. Já foram concluídas mais

de 200 obras, e há outras vinte e tantas para serem concluídas no final deste

governo. O Deputado Tiago Ulisses, em suas andanças por Minas, sabe da

importância do programa Travessia para as prefeituras do Estado. Há também o Luz

para Todos, que já foi objeto de várias discussões políticas nesta tribuna e nesta

Casa. Todos sabemos que ele é uma parceria da Cemig com o governo federal,

sendo que 75% dos recursos, meus caros colegas, são da Cemig.

Então, preocupo-me bastante quando percebo que colegas se utilizam desta tribuna

para ter e obter algum benefício eleitoral por meio de ataques a este governo, do qual

acabei de listar algumas conquistas. Trata-se de um governo aprovado, honesto,

transparente, ao contrário do governo federal, que pensa única e exclusivamente nas

benesses do Presidente Lula. Um exemplo claro dessa individualidade a que me

refiro é a distribuição dos recursos do pré-Sal. Sabemos que, com a proposta feita,

que é o desejo do Presidente Lula, apenas dois Estados da Federação serão

beneficiados: Rio de Janeiro e Espírito Santo. São Estados governados por seus

companheiros e aliados políticos. Todos os outros 25 Estados da Federação e o

Distrito Federal serão penalizados. Na manhã de hoje dizia que, se não houver uma

nova distribuição de recursos da União, o governo do Estado não poderia dar

aumento aos professores sem extrapolar os limites da Lei de Responsabilidade

Fiscal.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Caro Deputado Gustavo Corrêa,

sempre valente e respeitado nesta Casa, vou fazer aparte muito rápido, pois não
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quero tomar o tempo do seu discurso. Aproveito esta oportunidade para lamentar, de

maneira profunda, o desfecho da greve dos professores.

Na semana passada, houve um amplo entendimento na sala da Presidência,

liderado pelo Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa, e contando com

a participação das Lideranças de todos os partidos da Assembleia Legislativa, dos

representantes dos sindicatos e também da Renata Vilhena, Secretária de Estado de

Planejamento. A proposta apresentada foi aceita e, depois de ampla negociação, foi

feito um acordo para acabar com essa greve ilegal. Isso beneficiaria as crianças, as

famílias, as escolas, a própria educação do Estado de Minas Gerais.

Surpreendentemente, os sindicatos anunciaram ontem que a greve não havia

acabado, que ela iria continuar. Na verdade, essa é uma greve moribunda, pois

sabemos que no interior várias escolas já voltaram às aulas. No entanto, os

sindicatos continuam com uma visão retrógrada de querer manter essa greve, que é

ilegal. Infelizmente, eles terão de pagar por isso. Eles serão penalizados. A Justiça

decretou a ilegalidade da greve, com multa diária de R$10.000,00, se não me

engano, e eles terão de optar: ou enveredam pelo caminho da ilegalidade e da

irresponsabilidade ou acabam com a greve. O que eles estão fazendo com as

crianças, com as famílias e com as escolas em nosso Estado é errado. O fundamento

dessa greve é puramente político. Os sindicatos estão cansados de saber que nesta

época não é mais possível dar aumento, porque estamos em ano eleitoral. Eles estão

cansados de saber que o Estado atingiu o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal e

não tem recursos para pagar mais. Mesmo assim, insistem em manter uma greve que

não vai chegar a lugar nenhum. Uma greve irresponsável.

Portanto, Sr. Presidente e caro Deputado Gustavo Corrêa, a quem agradeço o

aparte, quero lamentar profundamente a decisão do sindicato da educação de manter

essa greve irresponsável no Estado de Minas Gerais.

O Deputado Gustavo Corrêa* - Agradeço o aparte, caro Deputado Lafayette de

Andrada, e aproveito para dizer que começamos a perceber que se trata de uma

greve extremamente eleitoreira. Agora mesmo, há alguns minutos, recebia em meu

gabinete uma comitiva de professores liderados pelo Prof. Igor, professores de

Ribeirão das Neves, lugar que a Deputada Gláucia Brandão conhece muito bem. Eu
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dizia exatamente o quanto me entristece começar a perceber que o efeito eleitoral

começa a se infiltrar na greve dos professores. O Desembargador já disse que a

greve é ilegal; portanto, penso que os professores, que deveriam ter a obrigação de

cumprir o que determina a lei, estão mostrando e demonstrando aos seus alunos que

devemos descumprir as ordens judiciais. Todos nós sabemos que o governo está

empenhado, indo ao seu limite e que também não pode negligenciar suas

responsabilidades.

Gostaria de dizer aos telespectadores da TV Assembleia que nos veem que

ficamos muito tristes quando vemos que alguns só pensam em obter benefícios

eleitorais. Há alguns meses, víamos determinados candidatos reconhecendo as

vitórias e os avanços que este governo realizou, mas agora eles começam a atacá-lo

e a criticá-lo. Porém Minas sempre trabalhou em silêncio; por isso, tenho certeza de

que desta vez não será diferente. Todos os mineiros saberão reconhecer e ver os

avanços e as conquistas que tivemos nos últimos anos, principalmente as mudanças

neste Estado, que há muito tempo andava esquecido e sem credibilidade para buscar

financiamentos junto aos órgãos internacionais. Volto a dizer que hoje esta Minas

Gerais é diferente. Temos credibilidade e oportunidade de buscar os recursos para os

investimentos. Por isso, tenho certeza de que assim será e assim continuaremos a

fazer.

Ao contrário, volto a dizer que o governo federal se preocupa, única e

exclusivamente, em fazer política, como fez nos últimos oito anos. Com todo o

respeito que merece o nosso Presidente da República, vejo que ele se acha acima de

tudo e de todos. Em determinados momentos - e nos últimos dias isso tem sido uma

constante -, ele chega até a ignorar e a ser irônico com o nosso Poder Judiciário.

Eu quero e desejo que os mineiros e os brasileiros conheçam aqueles que

realmente pretendem trabalhar, constituir e fazer uma sociedade e uma Minas cada

vez mais justa e que não se utilizam apenas, neste momento, de oportunidades

eleitoreiras para obter benefício.

Enquanto o meu tempo não se encerra, Presidente, mais uma vez, gostaria de

agradecer a V. Exa. a oportunidade que me foi dada de utilizar-me desta tribuna.

Estaremos atentos, sobretudo como representantes do povo mineiro. Aqui estaremos
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sempre para dizer a verdade e para mostrar à sociedade o que realmente tem

acontecido, e não, para utilizar esta tribuna para fazer demagogia ou com fins

eleitoreiros. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

telespectadores que acompanham a TV Assembleia, no último dia 15 de maio, foi

comemorado o Dia do Assistente Social - minha profissão, com muita honra e

orgulho. Uma profissão fundamental para a afirmação das políticas públicas sociais

em nosso país; uma profissão que se desenvolve e contribui para as profundas

mudanças, principalmente das políticas públicas em nosso país, acompanhando-as e

promovendo uma maior inclusão social; uma profissão que tem sua gênese ainda na

década de 30, marcada, no início, pelo assistencialismo, pela filantropia e pela

caridade, mas que, aos poucos, vai ganhando a dimensão da profissionalização, da

formação substantiva e da assistência enquanto direito de cidadão e dever do Estado;

uma profissão que, nas décadas de 70 e 80, teve um papel decisivo na

redemocratização do País, na Assembleia Nacional Constituinte, na promulgação da

Lei Orgânica da Assistência Social, e agora, com o governo Lula, na afirmação e

implantação do Sistema Único da Assistência Social; uma profissão que também

deixa a sua marca em outras áreas - na saúde, na educação, no Judiciário, no

assessoramento aos movimentos sociais.

Em primeiro lugar, gostaria de abraçar os milhares de assistentes sociais em todo o

Estado e os milhares de estudantes de serviço social de Minas Gerais. Sr.

Presidente, infelizmente este ano a data foi marcada não pelos debates acadêmicos,

não pela luta que estamos desenvolvendo junto a vários segmentos sociais em

defesa de políticas sociais inclusivas, mas sim pela veiculação em cadeia nacional,

na grande mídia, de uma atitude absolutamente deplorável da Faminas, de Muriaé.

Vejam bem, Srs. Deputados. Neste ano, a agenda, isto é, o eixo de luta do

Conselho Federal de Serviço Social e dos seus conselhos regionais foi fortalecer as

lutas sociais para romper com a desigualdade. Esse é um eixo de luta dos assistentes

sociais dentro do nosso código de ética, do nosso chamado projeto ético-político-
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profissional. Esse cartaz mostra os camponeses, as pessoas com deficiência, os

negros, e também um casal de duas mulheres se beijando, em razão da nossa luta

contra a homofobia. É um cartaz plural, que revela a diversidade e a importância da

nossa luta. Pois bem. Ocorre que, na Faminas, em Muriaé, na organização da

Semana do Assistente Social - semana acadêmica que envolve uma programação

extensa com debates importantes nessa linha -, a direção da escola proibiu, impediu

a divulgação desse cartaz. Isso levou ao cancelamento da semana acadêmica por

parte da Coordenadora, Profa. Viviane, que, dentro dos preceitos éticos e políticos,

não compactuou com essa decisão arbitrária da Faminas. Por esse fato, a

Coordenadora foi demitida.

Considero fato muito grave uma instituição formadora de futuros e futuras

assistentes sociais manter essa posição. Recebemos várias notas públicas de

repúdio dos estudantes de Serviço Social da Faminas, da executiva nacional dos

estudantes e do serviço social do nosso país, vários “e-mails” de professores e ex-

professores e ex-alunos. Como o espaço aqui é curto, lerei a nota do órgão máximo

de representação dos assistentes sociais, o Conselho Federal de Serviço Social.

Faço questão de proceder à leitura na íntegra dessa nota. Peço que fique registrada

nos anais desta Casa. (- Lê:)

“CFESS repudia atitude da Faculdade Faminas, da nossa querida Muriaé.

Faculdade cerceou a divulgação de imagem de beijo lésbico e demitiu a

Coordenadora do curso.

O Conselho Federal de Serviço Social vem a público manifestar seu repúdio à

Faculdade de Minas - Faminas - de Muriaé, que impediu a divulgação do cartaz da VII

Semana Acadêmica de Serviço Social, que trazia imagem de um casal homossexual

se beijando, e demitiu a então Coordenadora do curso de Serviço Social, assistente

social Viviane Souza Pereira, que organizou o evento e defendeu a manutenção da

imagem, em consonância ao Código de Ética Profissional do/a Assistente social. O

evento, que deveria acontecer entre os dias 17 e 19 de maio, foi cancelado.

A atitude da Faminas em censurar a ilustração do beijo lésbico, utilizado também na

capa da Agenda 2010 do Conjunto CFESS-CRESS, é absurda em vários sentidos

porque: 1 - fere o Código de Ética do/a Assistente Social, que tem como princípios a
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eliminação de todas as formas de preconceito, o incentivo e o respeito à diversidade

e a oposição a qualquer tipo de discriminação, por classe social, etnia, gênero e

orientação sexual; 2 - desrespeita a autonomia profissional da assistente social

Viviane Souza Pereira, que, ao propor o tema ‘Fortalecer as lutas sociais para romper

com a desigualdade’, proporcionaria debates importantes para os/as estudantes com

alguns dos principais temas da agenda da categoria, como as questões referentes ao

combate à homofobia e ao preconceito, inaceitáveis em uma sociedade democrática;

3 - demonstra não só o preconceito, mas também o autoritarismo da instituição, que,

ao se ver confrontada pelo posicionamento político da Coordenadora, demitiu a

mesma.

O/a assistente social tem o compromisso ético-político pautado na defesa da

liberdade e na luta contra todas as formas de exploração e opressão vigentes.

Desde 2006, quando o conjunto CFESS-CRESS lançou a campanha pela liberdade

de orientação e expressão sexual, em parceria com as entidades políticas LGBT, e

publicou a Resolução nº 489/2006, ‘que estabelece normas vedando condutas

discriminatórias ou preconceituosas, por orientação e expressão sexual por pessoas

do mesmo sexo, no exercício profissional do assistente social’, o Conselho Federal -

CFESS - tem acompanhado as demandas desses sujeitos coletivos e apoiado ações

que contribuam para superar preconceitos e violações de direitos. Por esse motivo,

damos visibilidade ao tema, como demonstram nossos manifestos, nossas peças

gráficas e nossas ações, como o recente apoio à Marcha Nacional contra a

Homofobia, organizada pela ABGLT.

Diante dos fatos aqui apresentados e das informações divulgadas pela mídia local,

estadual e nacional, reiteramos, mais uma vez, nosso repúdio e indignação à

Faminas, que, ao vetar a divulgação da imagem do beijo lésbico e demitir a

Coordenadora do curso de Serviço Social, feriu o respeito, a dignidade e a liberdade

que a profissão aponta como valores éticos. O CFESS é contrário às decisões

fundamentadas na lógica opressora e fundamentalista da referida faculdade”.

Sr. Presidente, não tenho nenhum tipo de juízo - e nem devo tê-lo enquanto

Deputado - sobre instituições de ensino superior privadas neste Estado nem

prevenção contra elas. Mas tenho, como assistente social, cidadão e Deputado, a
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obrigação de defender e lutar para que não haja nenhum tipo de preconceito em

nosso país, principalmente o de natureza homofóbica. Não considero educativo nem

pedagógico para uma instituição que forma profissionais que têm no coração do seu

projeto ético-político a luta contra qualquer forma de desigualdade e opressão vetar

um cartaz plural que revela o conjunto das lutas sociais brasileiras, que representava

também o camponês, o negro e a pessoa com deficiência. Muito menos o é demitir

uma professora e profissional, a assistente social Viviane Souza Pereira, à qual

prestamos nossa solidariedade pela coragem e determinação, esta, sim, pedagógica,

servindo de exemplo para os futuros profissionais. Nossa profissão foi forjada na luta

social da década de 30 para construir uma rede de política pública, trabalhista e

previdenciária, em um movimento de reconceituação para combater e derrubar a

ditadura militar, no movimento da Assembleia Nacional Constituinte, para garantir a

assistência social como direito do cidadão e dever do Estado. Não será uma

instituição privada de ensino superior que calará uma assistente social corajosa, e

muito menos estudantes, que também estão solidários com essa professora. Aliás, já

estive em Muriaé, onde tive de realizar debates com estudantes fora da universidade

porque, em alguns momentos, a universidade resistiu em abrir um espaço acadêmico

para a presença deste Deputado. Registro que, apesar disso, por duas vezes fui

escolhido patrono ou paraninfo de turmas do serviço social, e então ficava muito feio

impedir a presença deste Deputado em uma homenagem dos próprios estudantes.

Não atribuirei a responsabilidade à pessoa A ou à pessoa B; estou aqui como

Deputado, mas, sobretudo, como assistente social, cobrando da diretoria dessa

Faculdade que se explique diante da sociedade brasileira, que peça desculpas, que

volte atrás. É muito melhor corrigir o erro que insistir nele. Essa é uma atitude

desrespeitosa para com o momento que a sociedade brasileira está vivendo.

Questões de orientação sexual, de gênero cabem ao indivíduo.

Essa é uma questão de liberdade, não pode ser colocada numa instituição de nível

superior como uma parede, um bloqueio, uma posição preconceituosa,

principalmente ao demitir um profissional da área.

Sr. Presidente, quero cumprir o meu papel como representante do povo e,

principalmente, como assistente social. Nos 30 segundos que nos restam, quero dizer
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que essa frente de luta é muito importante e está criando constrangimentos em nosso

Estado. Não considero irresponsável a decisão dos professores de continuar a greve.

Irresponsável é a posição histórica dos Estados brasileiro e mineiro em não valorizar

os profissionais responsáveis pela educação de milhares de crianças e jovens do

ensino público e gratuito; irresponsável é deixar um professor com piso salarial de

pouco mais de R$380,00. A nossa obrigação não é acusar sindicato ou professor, é

dar as mãos aos trabalhadores da educação para que Minas Gerais tenha mais

dignidade com seus servidores. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, colegas Deputados, inicialmente

quero saudar os prezados amigos Defensores Públicos e bravos lutadores Fernando

Campelo Marteleto, Rafael Boechat e Marcelo Tadeu de Oliveira, por meio dos quais

estendo cumprimentos a todos os Defensores Públicos de Minas Gerais e do Brasil

pelo seu dia, para que a justiça ocorra de forma plena. A data deve animar em todos

nós a luta em prol dessa causa justa, para que a Defensoria seja devidamente

valorizada. Esse é um pressuposto fundamental para o Estado de Direito; sem ele,

não se pode pretender que a nossa democracia se consolide.

Tenho dito sempre que a nossa democracia está em construção. Vivemos de fato a

plena liberdade de expressão, mas isso não é tudo. A garantia dos direitos

constitucionais, dos direitos elementares de cada cidadão, as oportunidades de vida

digna são pressupostos inalienáveis para o verdadeiro Estado de Direito, para a

verdadeira democracia. Só pode haver essa garantia se todos, perante a lei, puderam

se defender e se fazer representar, buscar a garantia dos direitos. A Defensoria

Publica tem um papel fundamental. Não podemos viver num país em que os poderes

constituídos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, estejam estruturados, assim

como o poder acusador, e aquele que é chamado para defender o mais fraco não

seja valorizado.

Participamos da luta ao lado dos Defensores desde o primeiro dia em que

chegamos a esta Casa. Podemos olhar o retrovisor da história e ver que valeu a

pena. Quando chegamos aqui, em 2002, 2003, o orçamento da Defensoria Pública
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não atingia R$20.000.000,00, valor insignificante. A realidade da época era bem mais

dura que a de hoje, que ainda é desafiadora e precisa avançar. Mas avançamos com

a participação da associação dos Defensores Públicos, com o trabalho das lideranças

de classe, com os Defensores vindo para esta Casa e sendo recebidos

respeitosamente, assim como fizemos com os professores e as demais categorias.

Com diálogo e entendimento, conseguimos construir muitos avanços. Quero,

portanto, registrar e agradecer a camisa que vocês me deram. Visto, com muita

honra, a camisa da Defensoria Pública no dia a dia das minhas atividades. Não sei se

foi nos primeiros tempos, mas hoje vejo com frequência uma comparação que fiz,

nesta tribuna, há mais de sete anos, quando dizia - e continuo sentindo - que a

Defensoria Pública está para os cidadãos no Estado de Direito como o SUS, que é a

possibilidade de o pobre ou o que não tem como pagar por médico recorrer ao Estado

para receber assistência de saúde. A saúde para o nosso corpo é essencial, e é

obrigação do Estado cuidar para que todos os cidadãos tenham acesso e direito à

saúde. E vejam que também enfrentamos nessa área uma luta permanente devido à

falta de recursos adequados, uma luta da qual sou parceiro incondicional para que

tenhamos investimentos na saúde.

Para a democracia ser sadia, precisa ter uma Defensoria bem constituída e com

condições de representar bem qualquer cidadão, a fim de que nenhum deles seja

excluído do Estado de Direito. Assim, deixo aqui registrados os meus cumprimentos.

Nessa mesma linha, Sr. Presidente, aproveito para falar de outro assunto que

envolve os nossos servidores e é motivo de preocupação para todos nós. Tenho

trabalhado ao lado de outros colegas desta Casa na busca da construção do

entendimento entre o governo e os professores. Também não vou alterar o meu tom

de voz e manterei o equilíbrio porque, primeiro, tenho absoluta convicção de que

todos nós sabemos e queremos a valorização dos professores e dos demais

servidores da educação e todos os funcionários públicos. De modo especial, lembro

os servidores da educação que hoje, não só em Minas, mas no Brasil, não só no

governo do Estado, mas na maioria das prefeituras e até na rede privada, padecem

com salários que não lhes permitem vida digna e adequada. Os salários são

insignificantes para uma profissão que requer tempo, dedicação, de fato, exclusiva e
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uma vida inteira dedicada à missão de educar e formar as gerações que se sucedem.

Portanto, da nossa parte, nunca faltou esse compromisso. Sempre votei ao lado

dos professores e sempre os defendi. Ao procurarmos construir um entendimento

nesta Casa, onde houve, na semana passada, uma importante reunião entre a

diretoria do Sind-UTE e a Secretária Renata Vilhena, representante do governo,

estávamos ao lado dos trabalhadores, fazendo coro com eles em suas reivindicações,

na esperança de podermos avançar para a conclusão da greve. Ainda não houve

essa manifestação de término oficial da greve por parte do seu comando, mas não

quero, em hora nenhuma, desistir do diálogo e do entendimento. Não vou atacar os

dirigentes sindicais nem, muito menos, insuflar a greve, como alguns têm feito.

Querem que a greve continue de qualquer forma, até porque alguns usam de

inverdades. Por exemplo, saíram espalhando a mentira de que alguns Deputados

votaram contra o aumento dos professores. Passaram uma meia verdade, que é pior

que mentira. Não disseram que se tratava de uma emenda demagógica, uma emenda

que quem apresentou sabia que era inconstitucional e não ajudaria em nada. Pelo

contrário, se votássemos tal emenda, seria zero de aumento, porque aprovaríamos

algo inconstitucional, que não teria valor nenhum. Perderíamos o prazo que a lei

eleitoral estabelece para conceder aumento - e esse já passou, foi no início de abril -,

ou seja, quando voltássemos aqui para derrubar o veto e discutir um outro projeto, o

prazo já teria terminado. Em defesa dessa demagogia, alguns enganam e mentem

aos professores dizendo que o aumento será zero para a maioria.

Estive em Carmo da Mata e em algumas cidades no fim de semana passado. Os

professores, que estavam chateados - e sempre digo que eles têm razão de se

sentirem assim -, também estavam sendo induzidos a um erro de raciocínio por causa

de uma informação equivocada. Eles não estavam apenas chateados, mas

revoltados, e com razão. Com razão de estarem revoltados, porém sem razão, pois

foram mal-informados. Por que estou dizendo isso? Há pessoas agindo com

irresponsabilidade. Essas pessoas querem colocar fogo no circo, não estão

preocupadas com as crianças que estão sem aula, não estão preocupadas com o

desgaste dos professores. Elas estão levando mentiras. Estão levando, por exemplo,

prezado Deputado Zé Maia - a quem já concederei aparte -, que o aumento de 10%,
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votado nesta Casa e que está valendo para o mês de maio, será descontado na VTI.

Lembro que o piso remuneratório do governo do Estado para 24 horas era de

R$850,00 e foi para R$935,00. Portanto há controvérsia, porque o piso federal que foi

votado é de 40 horas. Se o governo federal estivesse com tanta boa vontade, ele

esclareceria que valeria para 20 horas, para 10 horas, para 24 horas. Mas não, ele

votou para 40 horas, sem dizer que era piso salarial; votou como piso remuneratório,

não esclareceu isso na lei federal. O governo do PT, do Presidente Lula, não resolveu

o problema, o que ele fez foi criar um impasse não só em Minas, mas no Brasil

inteiro. Como dizia, estão enganando o professor e, às vezes, estimulando-o a achar

que deve mesmo ficar em greve, que não vale a pena dialogar. Encontrei centenas de

professores que me diziam: “Deputado, vocês estão dizendo que o aumento foi de

10%, mas fomos informados aqui que descontarão o aumento na VTI, na gratificação

que vem na folha. Então será zero de aumento, darão com uma mão e tomarão com

a outra”. Eu lhes respondi: “Olhem, votei a lei, e nela há um artigo claro que diz que

esse aumento de 10% não terá desconto da VTI. Não é um aumento que dá com uma

mão e retira com a outra”. Eles me retrucaram dizendo: “Não, Deputado, você está

enganado. Algumas pessoas de oposição ao governo Aécio Neves vieram aqui e nos

disseram que é mentira, que darão com uma mão e retirarão com a outra. Por isso

achamos que não devemos dialogar, devemos continuar em greve”. Eu lhes disse:

“Vamos dialogar, porque vocês estão recebendo informação equivocada. Não é isso

o que ocorrerá”.

Preciso defender, antes de conceder aparte, que o diálogo é importante. A Beatriz,

Presidente do Sind-UTE, e a Marilda disseram, na nossa presença, que o próprio

Sind-UTE não concorda com esse trabalho de distribuição de listas que só levam à

discórdia e à mentira, que não são verdadeiras e que fazem acusação de que esse

ou aquele Deputado votou contra os professores. Quem disse isso na reunião foi a

Beatriz, Presidente do Sind-UTE. Eles não concordam porque o sindicato quer, é

claro, um diálogo respeitoso.

Concedo aparte ao Deputado Zé Maia e rapidamente aos Deputados Lafayette de

Andrada e João Leite. Todos eles seguramente têm boas contribuições.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Deputado Domingos Sávio, primeiramente eu o
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cumprimento pelo seu esclarecedor e corajoso depoimento da tribuna desta Casa.

Esclarecendo aqui a verdade dos fatos, tem havido muito jogo de cena e um prejuízo

enorme ao professor. Lamentavelmente nosso Estado tem sido enganado por alguns

parlamentares desta Casa. Estou aqui há quase oito anos e ainda não havia visto um

baixo nível e um tratamento tão descortês como está acontecendo neste momento,

nesta Casa, por parte de alguns parlamentares - e disse a eles pessoalmente. Isso

fere de morte o currículo deles. Eles carregarão por toda a vida uma atitude

mentirosa, leviana, porque estão tentando enganar o professor e, pior, estão levando-

o a ter prejuízo. O futuro nos dirá isso. V. Exa. expõe os fatos de forma clara, correta,

honesta, aliás, como sempre tem feito nesta Casa. Deputado Domingos Sávio, todos

somos testemunhas de que, nesses últimos sete anos e meio, temos tido bom

diálogo, bom relacionamento e bons resultados com os servidores públicos de Minas

Gerais, em particular com os da educação. Tanto o governo tem ganho, em razão dos

resultados que esses profissionais dão a favor da educação, quanto, em mão dupla, o

governo do Estado e esta Casa têm tido retorno, porque têm sido generosos com os

funcionários públicos de Minas Gerais, particularmente com os da área da educação.

Nesses sete anos e meio, dialogamos e obtivemos progressos e resultados positivos

para todas as partes. Estamos vivendo agora um momento delicado.

Desde abril deste ano, em razão da legislação eleitoral, da lei, não é possível

conceder mais aumento aos servidores públicos estaduais, federais ou municipais. É

uma questão legal. Se a greve está ocorrendo neste momento, parece inoportuna,

oportunista ou ter motivos diferenciados. É preciso respeitar os professores, os

profissionais da educação que estão nas salas de aula. Vamos respeitar alunos e

pais, mas temos que dar uma atenção especial a esses profissionais que estão

cumprindo seu papel.

Tivemos esse tempo todo de diálogo produtivo para os funcionários públicos e

professores de Minas Gerais, então é preciso continuar esse diálogo para evitar

prejuízos, como demissões e outras situações que podem advir do decreto de

ilegalidade da greve, baixado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Portanto, é o

momento de continuarmos o diálogo em conversa franca e honesta. As enganações a

que os professores estão sendo submetidos por alguns parlamentares desta Casa é
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algo lamentável. As eleições vão passar, e essas situações irão ficar, irão marcar a

trajetória de cada parlamentar que tem usado baixo nível e dissimulação para

enganar as pessoas.

Portanto, meu caro Deputado Domingos Sávio, a Maioria desta Casa, o governo do

Estado e os profissionais da educação hão de encontrar um bom caminho. O diálogo

está caminhando para essa situação. O momento é de serenidade e equilíbrio.

Teremos novas eleições agora, um novo governo no ano que vem, e como temos

uma trajetória de sucesso nos últimos anos, tenho certeza de que ela irá continuar a

partir do ano que vem. Parabéns e obrigado.

O Deputado Domingos Sávio* - Infelizmente, não poderei conceder aparte aos

Deputados João Leite e Lafayette de Andrada. Mas quero deixar bem claro, para que

não haja mais discórdia, que estamos aqui, claramente, defendendo o diálogo com os

professores e que esta Casa continue ajudando a estreitar o entendimento entre o

Executivo e os educadores, para que possamos superar esse impasse, com ganhos

para os professores. Quando condeno - e o próprio Deputado Zé Maia e outros

colegas condenam - o uso político eleitoreiro, não é por parte dos professores, pois

eles querem e têm razão de querer uma melhor condição de trabalho. O triste é que

algumas pessoas, para fazerem oposição ao governo, se apropriam do movimento e

de uma luta legítima para fazer demagogia e apresentar emenda inconstitucional.

Exibem cartazes como se fossem salvadores da pátria, tomam a frente do movimento

como se fossem o seu patrono, estimulando que continue indefinidamente, porque

pode trazer ganho eleitoral para um partido e prejuízo eleitoral para o governo. Mas

não ajuda os professores, muito menos os alunos. Isso é um equívoco, é usar a

categoria. Isso é lamentável, porque o sindicato e os professores mostraram que

querem o diálogo. Portanto, vamos intensificar o diálogo.

Sinceramente, penso que todos que têm o mínimo de bom-senso sabem que a

Assembleia Legislativa jamais votaria contra um professor. Todos os Deputados, sem

exceção, votaram a favor dos professores. Votaram contra emendas inconstitucionais

de Deputado demagogo que quis fazer oposição usando os professores para fazer

demagogia partidária. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. Na sua

ausência, com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir* - Sr. Presidente, demais membros da Mesa, Deputadas

e Deputados, hoje é um dia muito especial para o nosso país. Estão em Brasília

centenas de Prefeitos buscando melhora para a saúde financeira das cidades que

dirigem, um entendimento que possa tornar realidade o pacto federativo.

Como eu disse na semana passada, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais

iniciará hoje a discussão em torno do pacto federativo. Faremos a nossa obrigação;

discutiremos aqui e encaminharemos a Brasília o posicionamento importantíssimo

dos Municípios da nossa querida Minas Gerais. Somos a unidade da Federação com

mais Municípios, e em nosso Estado temos diversos problemas e situações

diferenciadas, como a de uma pessoa que vive no Vale do Jequitinhonha e a de outra

que vive no Triângulo Mineiro. Existem muitas Minas dentro da mesma Minas Gerais,

o que a torna um tanto quanto parecida com o nosso também querido, amado e

respeitado Brasil.

Senão, vejamos: no Nordeste se discute com muita ênfase a falta de água, de

moradias e de recursos mínimos, como rede de esgoto, água potável, transporte e

escolas. Muitos dos programas televisivos de nosso país exploram o sofrimento dos

que moram no Nordeste. Há ali escolas que não têm sequer carteiras para os

estudantes e onde os alimentos não são guardados com o devido cuidado, tornando-

se muitas vezes impróprios para o consumo humano, já que algumas dessas escolas

do sertão nordestino não dispõem de energia ou de equipamentos em quantidade e

qualidade adequadas para atender à demanda. O Brasil, Sr. Presidente, é composto

por praticamente 6 mil Municípios, e Minas Gerais, sozinha, por quase 900.

Mas quero relatar o exemplo da ação de um companheiro que teve uma trajetória

vitoriosa no comando de seu Município: o amigo Deputado Wander Borges, que, em

Sabará, administrando com o que teve em mãos, fez um governo reconhecido por

uma importante revista nacional que o colocou na vanguarda, classificando-o à época

como um Prefeito realizador.

Atualmente, Deputado Wander, Prefeitos vêm a esta Casa solicitar a nossa

intervenção na liberação de recursos; hoje, particularmente, não centenas, mas



____________________________________________________________________________
927

milhares de Prefeitos estão em Brasília acompanhando esse importante debate em

torno das reformas e do pacto federativo. Minha gente, hoje é impossível governar

uma cidade. Estão dissimulando e deteriorando essa função; na verdade, estão

tirando a convicção e o desejo de pessoas honradas de assumir prefeituras em todo o

Brasil. É isso o que está acontecendo. É triste dizer que estão acabando com esse

sonho. Ser Prefeito na atual circunstância significa tão somente separar, ao fim de

cada mês, o valor a ser gasto na educação, os 15% para a saúde, o limite máximo de

52% para o pessoal e o repasse para o Legislativo. Depois de pronto tudo isso, o

Prefeito manda olhar o saldo bancário para ver se é possível fazer o investimento tão

solicitado em determinado bairro, zona rural ou escola, ou na industrialização do

Município, mas nada sobra. Assim, a figura do Prefeito mais parece hoje a de um

fantoche, um bonequinho de presépio, como costumamos dizer, que fica inerte,

esperando a entrada dos recursos para serem canalizados naquilo que já está

previamente determinado.

O que nos preocupa é que precisamos ter coragem para mudar. Digo à bancada

oposicionista liderada pelo Presidente Lula, que hoje comanda o nosso país, que, ao

utilizarem esta tribuna, evoquem e deixem clara a sua preocupação e o seu

sentimento em relação ao empobrecimento das prefeituras municipais do Brasil.

Na época em que fui Vereador em Campo Belo, convivemos com o Governador

Eduardo Azeredo, que realizou grandes investimentos na nossa cidade e região.

Agora vemos, com o Governador Aécio e, na sequência, com o Governador

Anastasia, investimentos em todos os Municípios. Pessoas que se preocupam muito

com a política buscam, em determinado jornal, a notícia de que o índice da violência

aumentou em Minas Gerais, e dizem isso como se esse fosse um pecado do

Governador ou dos mineiros: “o índice de criminalidade aumentou em Belo Horizonte,

e, em cinco regiões pesquisadas, cerca de 20%”. Será que o Governador de Minas

está excitando a violência ou coisas erradas? Isso é falta de um raciocínio mais claro,

mais profundo, de uma ampla visão.

Não podemos deixar de enxergar além das montanhas de Minas Gerais, que, aliás,

são muitas, no entanto alguns enxergam somente até onde seus olhos podem ver,

por exemplo, eu de frente para a câmera ou de frente para o Sr. Presidente ou para
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os Deputados. Eles são incapazes de materializar uma realidade vivida em outra

localidade, talvez em detrimento do forte desejo político de tentar obscurecer ou

modificar uma situação existente em Minas Gerais, cujo equilíbrio é inegável. Não se

pode negar esse equilíbrio.

O Deputado Domingos Sávio, que me antecedeu - e não gostaria de tocar

novamente neste assunto -, citou a exploração política com que muitos tentam

obscurecer a grande realidade vivida hoje pela nossa Minas Gerais. Mais uma vez,

gostaria de dizer às professoras e aos servidores da educação que este Deputado

também é favorável ao entendimento com o governo. Ontem, ao participarmos do ato

público na porta desta Casa, nós o fizemos de forma espontânea, livre e sem coação,

mas buscando, sobretudo, o apoio dos demais Deputados desta Casa, para que um

pequeno grupo não assuma sozinho os danos políticos decorrentes da verdade. Eu e

o Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente desta Casa, reiteramos o nosso apoio ao

diálogo e à busca de solução. Disseram que, como prometido, não haveria cortes; no

entanto, cortes aconteceram. Tenho certeza de que a greve terminará sem que

ninguém tenha ônus ou bônus, embora alguns queiram, de certa forma, manipular o

quadro do Estado de Minas e do Brasil.

Eu dizia que, ao arrecadar os impostos, o Presidente concede-nos os míseros 10%,

e para aos Estados 20%. Então, conforme disse, ao final do mês, o Prefeito tem o

firme propósito e o desejo, muitas vezes, de entregar a prefeitura ao Ministério

Público. Acontece que esse órgão está atuante, é sério, mas, ao ser solicitado por

determinado cidadão que não tem um medicamento disponível, porque ele pode

custar R$5.000,00, R$10.000,00 ou R$15.000,00, manda o Prefeito comprar esse

medicamento ou realizar a operação, sem sequer saber se o caixa da prefeitura está

preparado para isso.

Pergunto, Deputado Carlin Moura, de quem é a responsabilidade. Onde mora o

cidadão, onde respira, onde as coisas acontecem?

Trago comigo, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, a experiência de, um dia, ter tido

a oportunidade de governar Município com cerca de 60 mil habitantes; à época, com

receita de quase R$2.000.000,00; e orçamento que chegava a quase

R$50.000.000,00. Ao nos depararmos com os números iniciais, é grande sonho.
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Vemos o orçamento e começamos a planejar: serei Prefeito atuante na saúde, na

educação, na geração de renda. Mas, quando tomamos o assento e começamos a

dirigir o Município, a realidade é outra, porque o orçamento nada mais é que

possibilidade de arrecadação, estimativa de arrecadação. Em detrimento de alguns

acontecimentos, pode ser que, ao final daquele exercício, não arrecademos o que

estimamos ou esperamos. Os problemas acontecem, são diários. Às vezes, os

Prefeitos e os Vereadores sofrem por não terem o poder de resolver coisas simples,

porque o orçamento está totalmente comprometido. Deputado Lafayette de Andrada,

pessoa pela qual nutrimos muito respeito e admiração, pelo conhecimento e pelas

participações importantes nesta Casa, V. Exa. sabe o que estou dizendo. O pacto

federativo é hoje um dos temas mais importantes.

O Deputado Wander Borges (em aparte)* - Deputado Duarte Bechir, parabenizo-o

pela explanação, pela forma brilhante e objetiva com que V. Exa. aborda tema que

tem de ser apossado pelo conjunto da sociedade, para que haja a verdadeira

discussão do que queremos para o serviço público brasileiro.

Quero avançar numa preocupação. Começamos a fazer algumas avaliações sobre

os aumentos salariais que estão ocorrendo nos Municípios brasileiros neste ano.

Imaginem que há prefeituras que estão concedendo 1% de aumento, prefeituras que

estão concedendo 5%, 5,5%, 6%, e outras que não estão concedendo nada.

Conversando com o Deputado Lafayette de Andrada, soube que Barbacena não está

concedendo um percentual sequer de aumento salarial ao servidor público municipal.

Esta é a grande discussão que temos de fazer. Primeiro, a Lei de Responsabilidade

Fiscal, que determina que podemos gastar X por cento com pessoal em relação à

receita corrente líquida arrecadada. Aí, os Municípios brasileiros estão chegando ao

ponto máximo, Deputado Doutor Ronaldo João, ex-Vice-Prefeito de Sete Lagoas. E

mais: os Estados brasileiros também estão chegando ao limite máximo. É mais uma

oportunidade da estimativa da receita, e a despesa vem crescendo progressiva e

vertiginosamente, porque é fixada. Independentemente de qualquer questão, ela está

ali para ser cumprida.

Aí vem um dado sobre o qual nós, brasileiros, políticos, Prefeitos, Congresso,

Assembleias, Câmaras, temos de nos debruçar. A União só gasta 33% da sua receita
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corrente líquida com despesa com pessoal. Este é nosso grande gargalo, esta é a

grande discussão que tem de ser feita neste país. Gostaria só de agradecer, porque o

tempo está esgotado. Em outra oportunidade, voltaremos ao assunto. Muito obrigado.

O Deputado Duarte Bechir* - Para concluir, Sr. Presidente, pois o tempo já se

expirou, gostaria de saudar a participação nesta Casa dos Defensores Públicos e

esta data importante, em que se comemora o Dia Nacional da Defensoria Pública.

Então saúdo a todos os presentes. Esta Casa deu demonstração de apoio e

reconhecimento. Obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho profícuo que

vocês prestam para a melhoria do cidadão e pela defesa dos interesses de Minas

Gerais e do Brasil. Parabéns.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, serei breve. Antes de iniciar o

meu pronunciamento, gostaria de fazer um apelo a V. Exa., por quem tenho tanto

apreço. Quando um Deputado não estiver aqui, poderemos repassar a palavra a

outro. Gostaria também de dizer ao Deputado Duarte Bechir que ele deveria ter tido

compreensão, pois este Deputado adentrou o Plenário e disse que já estava

presente. Portanto gostaria que a minha vez de inscrição fosse respeitada. Já que

tenho um apreço enorme por V. Exa., Presidente, gostaria de pedir que o Regimento

Interno desta Casa fosse respeitado.

O Sr. Presidente - Gostaria de cortar a palavra do orador para dizer que estou aqui

para cumprir o Regimento Interno. V. Exa. foi chamado por duas vezes e não se

encontrava presente. Adentrou o Plenário logo que o Deputado Duarte Bechir subiu à

tribuna. Continue com a palavra. A Presidência está abrindo exceção e permitindo

que V. Exa. faça uso da palavra.

O Deputado Sargento Rodrigues - V. Exa. não está abrindo exceção, está

cumprindo o Regimento, pois eu estava inscrito.

O Sr. Presidente - V. Exa. tem apenas 3 minutos para fazer seu pronunciamento.

O Deputado Sargento Rodrigues - Cumprirei. Gostaria de solicitar que V. Exa. não

me interrompesse mais. O Deputado não havia iniciado a sua fala, portanto tanto o

Deputado quanto V. Exa. erraram na condução desse episódio.



____________________________________________________________________________
931

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o assunto que me traz a esta

tribuna é muito sério. Tenho certeza de que os ilustres pares desta Casa gostariam

de me apoiar nessa demanda. Deputados Durval Ângelo e Adelmo Carneiro Leão, fui

abordado hoje por oito servidoras da empresa que presta serviço a esta Casa, a

Diagonal Conservação e Limpeza Ltda. Pasmem, Srs. Deputados! Segundo resposta

encaminhada ao meu gabinete por “e-mail” da Sra. Rose Rayette, sócia proprietária

da Diagonal Conservação e Limpeza, contratada por esta Casa, essa empresa não

tem sequer CND. Como uma empresa contratada pelo poder público não tem CND e

está prestando serviço? Acabamos de aprovar requerimento, de minha autoria e do

Deputado Carlin Moura, em que solicitamos a realização de audiência pública na

Comissão do Trabalho, para que as servidoras que prestam serviços na área de

limpeza e conservação desta Casa tenham um pingo de respeito dessa empresa,

que, até que se prove o contrário, está tratando-as como se fossem alguém do seu

feudo ou da sua fazenda. Estamos convidando o Ministério Público do Trabalho; a

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais; o representante

da Previdência Social, a fim de saber se essa empresa está recolhendo o valor

devido à Previdência; o Sindicato dos Empregados; a Sra. Rose Rayette, sócia

proprietária da empresa; o Sr. Eduardo Vieira Moreira, Diretor-Geral desta Casa; e o

Dr. Maurício da Cunha Peixoto, Procurador-Geral Adjunto desta Casa, para

realizarmos uma audiência na Comissão do Trabalho e saber por que os pagamentos

estão sendo atrasados e os vales-transporte estão sendo cortados e obter informação

sobre o tratamento desumano que estão dispensando às servidoras desta Casa. É

um absurdo uma empresa particular contratar com o Poder Legislativo e não ter

sequer uma CND para apresentar. Queremos saber por que esse contrato foi selado

com essa empresa sem obedecer as formalidades legais.

Eu disse, Presidente, que seria breve, e consegui concluir o meu pronunciamento

em menos de 3 minutos. Mas volto a insistir: o Deputado não havia ocupado a

tribuna, por isso solicitei a V. Exa. que me concedesse a palavra antes que ele a

ocupasse.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
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Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 6.201 a 6.203/2010,

da Comissão de Minas e Energia, 6.204/2010, da Comissão de Saúde, 6.205/2010,

da Comissão de Educação, e 6.206/2010, 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 Saúde - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em

19/5/2010, dos Projetos de Lei nºs 4.315/2010, do Deputado Alencar da Silveira Jr.,

4.411/2010, do Deputado Eros Biondini, e 4.322/2010, do Deputado Lafayette de

Andrada, e do Requerimento nº 5.959/2010, da Comissão de Segurança Pública

(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, requerimento do Deputado Délio Malheiros e

outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o Exército

brasileiro, bem como o Brigadeiro Antônio de Sampaio, Patrono da Infantaria

Brasileira, pelo bicentenário de seu nascimento; e, 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 3.813 e 3.830/2009.

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando a

constituição de comissão de representação para comparecer à 52ª Festa Nacional do

Milho - Fenamilho -, a realizar-se no período de 21 a 30 de maio de 2010, em Patos

de Minas. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XIV do

art. 232 do Regimento Interno e designa os Deputados Chico Uejo, Deiró Marra,
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Elmiro Nascimento e Hely Tarqüínio para comporem a referida comissão.

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 1.398/2007, 2.490/2008,

4.207 e 4.389/2010 (À sanção.).

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Minas e Energia, solicitando ao

Presidente da Ferrous Resourses do Brasil Ltda. que informe ao Ministério Público

Estadual e a esta Comissão, caso ocorra, a data da retomada dos estudos com o

objetivo de implantação do projeto minerário Mina da Serrinha. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando ao Presidente do

Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais providências para agilizar a

apuração de denúncia apresentada por Luiz Carlos Soares Barbosa sob o Protocolo

nº 7.244/2010, bem como seja dada ciência a esta Casa do resultado da apuração da

denúncia. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Educação, solicitando à Secretaria Municipal de

Educação de Ibirité informações sobre os motivos do não pagamento de vencimentos

de servidores desse Município, conforme relato contido no Ofício nº 026/2010, do

Sind-UTE de Ibirité. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Gil Pereira, solicitando tramitação em regime de

urgência para o Projeto de Lei nº 4.057/2009. Em votação, o requerimento. As
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Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Questão de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Agradeço ao Deputado José Henrique. Prometo-lhe

que serei muito breve. Somente gostaria de comunicar a esta Casa que estou indo

agora a Brasília. Apresentamos requerimento para todos os Senadores. Faremos

gestões para que votem o fim do fator previdenciário e o aumento para os

aposentados, muitos dos quais não estão tendo condições nem de se manter e

comprar seus remédios. Esperamos que realmente o Senado tome posição iluminada

hoje, vote em favor dos aposentados, acabe com o fator previdenciário e garanta o

aumento dos aposentados. O Deputado Federal Elismar Prado, na Câmara dos

Deputados, com muita firmeza, defendeu os servidores, votou a favor do aumento e

votou pelo fim do fator previdenciário. Registro também que um membro da

Associação dos Aposentados de Minas Gerais faleceu; aliás, o enterro será agora, às

17 horas. Nos últimos anos, dedicou sua vida justamente à luta em defesa dos

aposentados, pelo reajuste e pelo fim do fator previdenciário. Assim agradeço e deixo

a todos os servidores da educação nossa solidariedade, nosso apoio. Esperamos, o

mais rápido possível, implementar o piso nacional para os servidores da educação,

que realmente são uma categoria muito sofrida, que recebe menos de um salário

mínimo. Esperamos que o governo faça justiça a esses servidores, que estão há mais

de 40 dias parados. Estou indo agora a Brasília para fazer gestão com cada Senador,

no Plenário e nos gabinetes, para que realmente votem a favor dos nossos

aposentados do Brasil. Obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando

a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la

ao Deputado Carlin Moura. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 10 minutos. Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, registro também que hoje é o Dia

Nacional do Defensor Público. Por essa razão, parabenizo nossos Defensores

Públicos de Minas Gerais e a Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais -

Adep -, presidida pelo Dr. Felipe Soledade. Para marcar o dia da Defensoria Pública,



____________________________________________________________________________
935

ele fez o lançamento da importante cartilha “Direito à moradia: cidadania começa em

casa!”, mostrando os direitos que o cidadão tem em relação ao uso e à ocupação do

solo, os direitos fundiários e o direito à moradia digna. Aliás, hoje houve mutirão lá no

Acampamento Dandara, que, por sinal, vem sensibilizando Belo Horizonte sobre a

importância do direito à moradia. Essa comunidade exerce hoje o papel de despertar

a sociedade para o direito à cidadania. Portanto, parabenizo a Adep e agradeço-lhe

por esse importante movimento. Ressalto que a Defensoria Pública de Minas Gerais

ainda precisa avançar muito. Temos 460 Defensores Públicos em Minas Gerais, ou

seja, apenas um terço do que está previsto na legislação. Nosso Estado deveria ter

1.200 Defensores Públicos, mas a realidade não é essa. Das 298 comarcas de Minas

Gerais, apenas 110 possuem representantes da Defensoria Pública. Essa realidade é

preocupante. Por isso, é importante fazer concursos e valorizar a carreira do

Defensor Público. Como muito bem disse o Dr. Felipe Soledade, Presidente da Adep,

em função da não valorização da carreira do Defensor Público, a cada 12 dias um

deles abandona a carreira. É importante resgatarmos o papel da Defensoria Pública e

valorizá-la cada vez mais; afinal, ela defende o mais necessitado e o mais carente da

população brasileira. Fica aqui nosso registro. Mais uma vez, parabenizo todos os

Defensores Públicos pelo brilhante trabalho social que hoje desempenham em Minas

Gerais. Neste dia 19 de maio, o papel do Defensor Público é a defesa da cidadania

plena em nosso Estado.

Sr. Presidente, gostaria de abordar outro tema que tem me preocupado muito. No

Estado Democrático de Direito, todos nós, que somos homens e mulheres públicos,

precisamos ter a compreensão de que, na democracia, é sempre salutar o direito de

fazer crítica sem ofender e de elogiar sem bajular. Acredito que esse é princípio

basilar ao qual temos de nos ater. No entanto, estou sentindo que a base governista,

o Líder da Maioria do PSDB nesta Casa e até o próprio Governador do Estado estão

muito nervosos, extrapolando seu limite. É interessante observar que alguns

Deputados que sempre têm postura mais tranquila agora estão muito nervosos.

Talvez isso esteja acontecendo em função das dificuldades que têm enfrentado para

esclarecer certas coisas. Por exemplo, agora mesmo o ilustre Deputado Domingos

Sávio esteve aqui dizendo que o Presidente Lula deu grande contribuição ao
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implementar o piso nacional dos professores. Realmente isso aconteceu, e está

escrito na lei federal que o piso seria para jornada de, no máximo, 40 horas

semanais. Mas o Deputado Domingos Sávio se esqueceu de dizer que os

Governadores do PSDB, liderados pela Governadora do Rio Grande do Sul, não

satisfeita com a interpretação mais basilar da legislação, de que piso é piso e de que

a jornada é de no máximo 40 horas semanais, questionaram perante o Supremo

Tribunal a lei federal encaminhada pelo Presidente Lula e aprovada pelo Congresso

Nacional. O Presidente Lula quis realmente implementar o piso, e, na nossa visão,

piso é piso mesmo, é o vencimento básico. Em qualquer conceito, é assim para

jornada de, no máximo, 40 horas. Se Minas não quer aplicar o piso ou não tem

condições de aplicá-lo, o governo tem de arcar com as consequências e as

responsabilidades. Não adianta agora o governo vir aqui, a toda a hora, para dizer

que se trata de questão eleitoreira. O que está acontecendo? Qual é o medo que

têm?

Aproveito a oportunidade para cumprimentar nossos Vereadores de Contagem e o

Jander Filaretti, Secretário de Meio Ambiente. Sejam bem-vindos a esta Casa

Legislativa.

O nobre Deputado Lafayette de Andrada mencionou na tribuna, na semana

passada, e hoje fez o mesmo nos jornais, uma declaração do Senador Hélio Costa,

que é sempre marcado por muito equilíbrio em suas declarações. Talvez em vista dos

números avantajados na pesquisa eleitoral, o PSDB esteja um pouco desesperado,

mas o Senador Hélio Costa realmente afirmou que Minas Gerais se encontra numa

situação de dívida com a União. Aliás, o Deputado Lafayette de Andrada reconhece

que Minas tem uma dívida de R$2.000.000.000,00 e que, como a legislação federal

impede que os Estados gastem mais que 12% da renda corrente líquida, com isso

não pagamos nem o juro dessa dívida, que vem crescendo. Essas foram as palavras

do ilustre e brilhante Deputado Lafayette de Andrada. Essa declaração do Deputado

serve para restabelecermos um patamar de coerência, porque, nos últimos sete anos,

o que mais se vendeu neste Estado, tentando confundir a população mineira, foi a

ideia de que Minas aplicou a política do déficit zero.

Déficit zero é quando não se gasta mais do que se arrecada. Correta e



____________________________________________________________________________
937

tecnicamente, é isso; entretanto, a propaganda do déficit zero feita pela imprensa dá

a impressão de que Minas Gerais não tem dívida, mas Minas tem, sim, uma dívida

estrondosa que o governo não consegue pagar. Também é importante destacar que

os critérios de negociação dessa dívida foram feitos pelo ex-Governador Eduardo

Azeredo, que não teve a capacidade de fazer um bom acordo para Minas, em virtude

de uma política macroeconômica do Sr. Fernando Henrique Cardoso, que quebrou o

País, os Estados e os Municípios. O Deputado Lafayette de Andrada pode até me

dizer que o Lula está aí há sete anos e não modificou isso, mas em muitos aspectos

ele avançou.

Por que o Governador do PSDB não fez a renegociação da dívida em melhores

condições? Na verdade, ele nunca se preocupou com isso, porque estava mais

preocupado em fazer a propaganda. Ele não teve a coragem de fazer. Ele não teve a

firmeza que teve o nosso ex-Governador Itamar Franco, que mostrou as mazelas

herdadas do governo Fernando Henrique Cardoso e enfrentou com coragem a

política macroeconômica do governo Fernando Henrique, sendo, aliás, tido como

louco por alguns. De louco o Governador Itamar Franco não tem nada, ele foi e

continua sendo um homem muito coerente e um grande defensor do Estado e dos

Municípios, um grande cidadão brasileiro. Já o PSDB fez uma negociação de dívida

desastrosa na época do Azeredo e ainda entregou de bandeja a Cemig para

compensar essa dívida, que precisou ser resgatada pelo governo Itamar Franco.

Minas tem dívidas, Minas deve e tem um déficit grande, então não existe esta coisa

de política de déficit zero, apesar de que esse problema já poderia ter sido corrigido.

Da mesma forma, quando se fala da Cemig, não adianta o Deputado Lafayette de

Andrada vir dizer que a Cemig é uma empresa premiada e lucrativa, porque isso nós

já sabemos, o que importa é perguntar ao consumidor final como está a prestação de

serviços da Cemig no momento de se religar uma luz, quando há uma tempestade ou

na hora de trocar fiação e postes. É sabido que esse serviço está ruim porque hoje a

prioridade da Cemig é o lucro de seus acionistas, e não o atendimento ao consumidor

final.

O mesmo ocorre com o programa Luz para Todos, que tem a participação decisiva

do governo federal e, em virtude da morosidade da Cemig, Minas Gerais é um dos
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Estados mais atrasados na implementação e na execução desse programa. Agora,

recentemente, tivemos de abrir uma nova etapa para que Minas cumprisse essa

meta. O papel social da Cemig não está sendo cumprido, apesar da sua grande

capacidade financeira.

O PSDB tem de ficar de cabeça mais fria e ter melhor compreensão dos fatos.

Vocês estão colhendo o que plantaram, ou seja, o modelo de gestão que fizeram.

Não é por causa das boas pesquisas tanto do Presidente Lula quanto da Ministra

Dilma Rousseff ou dos bons indicadores do Senador Hélio Costa e do Prefeito

Fernando Pimentel que o PSDB vai “perder a esportiva” e ficar dizendo que é

eleitoreiro.

Não, a questão é política, Deputado Lafayette de Andrada. Precisamos explicar

para o povo de Minas Gerais que Minas, sim, tem dívida, e os mirabolantes choques

de questão e os arranjos gerenciais não resolveram Minas. Minas precisa avançar

muito mais na sua economia e no seu desenvolvimento sustentável.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Ademir Lucas,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Lafayette de Andrada. A Presidência defere o requerimento e

fixa ao orador o prazo de 10 minutos. Com a palavra, o Deputado Lafayette de

Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e prezados

telespectadores da TV Assembleia, antes de responder às palavras do eminente

Deputado Carlin Moura, que falou belas palavras, mas, de verdade, não falou nada,

quero fazer pequena análise da situação surreal que vivemos no País. O governo

federal, como bem disse o Deputado Carlin Moura, o governo Lula aprovou lei que

cria o piso nacional dos professores, de cerca de R$1.300,00. O mesmo governo

federal pune os Estados que ultrapassem a LRF. Vejam que situação surreal. Chega

o glorioso governo do PT e diz: “Nenhum Estado pode pagar a professora menos de

R$1.300,00”. Chega esse mesmo governo do PT e diz: “Quem ultrapassar o limite da

Lei de Responsabilidade Fiscal será penalizado. Não passaremos os fundos, as

transferências constitucionais nem as verbas vinculadas. Tudo será bloqueado e
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cancelado”. O que fazer? Essa é a situação que vivemos hoje.

Estamos aí com a greve das professoras. Tenho a convicção de que 90% das

professoras do interior do Estado que estão em greve não conhecem o verdadeiro

objetivo dessa greve e não sabem que foi decretada ilegal. Os sindicatos do interior

dizem que a greve é legal, no entanto foi declarada pelo Tribunal de Justiça, duas

vezes, como ilegal. As professoras desconhecem isso e estão sendo penalizadas,

porque suas carreiras serão estragadas, com a meta de desempenho e progressões.

Infelizmente, tudo cairá por terra, porque as professoras, sem saberem, pois estão

desinformadas, estão cometendo ato ilegal de continuar greve que foi considerada

ilegal.

O Deputado Carlin Moura se referiu à dívida da União. Não ouvi, em lugar algum,

que Minas Gerais pagou a dívida. O que sempre foi dito, e continuamos dizendo, é

que, depois de muitos anos, conseguimos o déficit zero em Minas, ou seja, Minas

Gerais paga o que arrecada. Minas Gerais vira o ano sem dever nada. Agora temos

estoque de dívida de mais de R$50.000.000.000,00. Essa dívida existe; foi

renegociada na época, como bem disse o Deputado Carlin Moura, pelo Governador

Azeredo, logo no início do Plano Real. É preciso lembrar que, quando o Plano Real

foi instituído, convivíamos com inflação de 40% a 50% ao mês. Naquela época, a

dívida foi negociada, não só em Minas, mas em todos os Estados, a 12% de juros ao

ano mais INPC. Naquele momento, foi o melhor acordo que poderia existir. Todos os

Estados fizeram esse mesmo acordo. Ocorre que os anos passaram. Hoje 12% mais

INPC ao ano é dívida maior que de agiota. O governo federal do nosso glorioso PT

não aceita renegociar os termos dessa dívida. No caso, ficamos nessa situação, sim.

O mesmo acordo da dívida determina que os Estados não podem pagar mais que

12% da sua receita corrente líquida. Minas Gerais tem vinte e poucos bilhões de

receita corrente líquida, ou seja, dá algo em torno de R$2.000.000.000,00 ao ano. É o

que Minas paga todos os anos.

Isso é o que Minas paga todos os anos. Ocorre que a dívida é de

R$50.000.000.000,00. A multa cresce, apenas de juros, R$6.000.000.000,00 ao ano

nesses acordos que o PT não admite rever. Minas Gerais paga R$2.000.000.000,00,

e não pode pagar mais porque é punida. Então, a dívida, que é histórica, muito
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anterior a este governo, está crescendo.

Por fim, quero ainda, neste pouco tempo que me resta, tecer algumas

considerações sobre o que foi dito pelo Deputado Carlin Moura em referência à

Cemig e à dívida. Subi a esta tribuna e fiz considerações sobre a dívida porque o

Senador Hélio Costa, em entrevista ao jornal “Hoje em Dia” na semana passada -

trouxe aqui o jornal -, disse que Minas Gerais maquiava os números e que a dívida

crescia porque o Estado não pagava um vintém dela. Mentira, mentira deslavada. Ou

ele não sabe da verdade ou, se sabe, está mentindo. O governo de Minas paga mais

de R$2.000.000.000,00 da dívida todos os anos. É isso que disse da tribuna e repito.

É isso o que acontece.

O Deputado Carlin Moura falou sobre a Cemig. É a mesma coisa. Retomo aqui as

palavras do Senador Hélio Costa, que afirmou que Minas precisa mudar porque a

Cemig estava prevendo investimento de R$3.000.000.000,00 no ano de 2010 e

R$850.000,00 em 2011. Ora, faz-me rir. Não é possível que o Senador acredite nisso,

que uma empresa do tamanho da Cemig, a maior da América Latina, invista em um

ano R$3.000.000.000,00 e no ano seguinte R$850.000,00. Há cidade do interior que

tem investimento maior que esse.

Então, são essas mentiras ou desconhecimento da realidade de Minas Gerais que

venho aqui rebater. É isso o que quero dizer.

Em referência ao Luz para Todos, bem dito aqui pelo Deputado Carlin Moura, Minas

Gerais é o Estado que mais implantou o Luz para Todos. A quantidade de residências

nas quais foi implantado o programa é o dobro do que foi implantado no Estado que

se encontra em 2º lugar. Minas é o Estado que mais implantou. Então o Deputado

Carlin Moura dizer que Minas está atrasada em seu cronograma? Ou é mentira ou

desconhecimento e, então, é preciso esclarecer.

Sr. Presidente, o governo Aécio Neves é um governo vitorioso. É um governo

aplaudido de pé por Minas Gerais, pois 92% dos mineiros aprovam o choque de

gestão, o governo Aécio e Anastasia. É isto que precisa ser dito: o governo do PSDB

orgulha os mineiros. E, mais do que isso: é um governo-modelo para os demais

Estados e, principalmente, para a União. O governo federal já reconheceu, por várias

vezes, que o modelo de gestão adotado em Minas Gerais é um padrão que deve ser
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seguido por todos os demais Estados da Federação. Então, Sr. Presidente,

parabenizo aqui o Governador Aécio Neves e o Governador Anastasia por terem tido

a coragem de implantar o choque de gestão, que foi a base, o alicerce para que

Minas alcançasse o desenvolvimento que atingiu. Foi graças ao choque de gestão, ao

déficit zero, que Minas pôde implantar o Proacesso, asfaltando 216 Municípios.

Quatro não foram atingidos pelo programa porque são rodovias federais. O governo

de Minas já asfaltou 216, e o governo federal não asfaltou quatro. Estas ficarão sem

acesso asfáltico, porque o governo federal não faz o que Minas Gerais fez.

Digo mais, Sr. Presidente. Os mineiros aplaudem o governo Aécio e Anastasia

porque é um governo que, graças ao choque de gestão, trouxe desenvolvimento às

regiões mais pobres do Estado. Os programas sociais implantados por Minas Gerais

são modelo em todo o País: o Poupança Jovem, o Travessia, a Cohab. Só este

governo construiu, sozinho, mais de 21 mil casas em Minas. Desde a época de Pedro

Álvares Cabral até hoje haviam sido construídas 10 mil casas populares no Estado.

Isso é que é modelo de gestão que pensa no social, como o programa Travessia, que

investe em cidades com IDH baixo, em cidades pequenas com menos de 15 mil

habitantes. Isso é pensar no lado social. O valor investido no Norte de Minas e no

Jequitinhonha é três vezes maior do que foi investido no resto do Estado. Nunca um

governo havia feito isso para essa região tão pobre e sofrida do Estado.

Desta forma, Sr. Presidente, o PSDB tem muito que se orgulhar e que mostrar. Ele,

realmente, em Minas Gerais, aponta o caminho; é o modelo que todos os Estados e a

própria União devem seguir: modelo de austeridade, de sensibilidade social e de

competência. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Adelmo Carneiro Leão. A Presidência defere o requerimento

e fixa ao orador o prazo de 10 minutos. Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro

Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro

lugar saúdo as Defensoras e os Defensores Públicos de Minas Gerais pelo seu dia.
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Desejo que se fortaleçam cada vez mais. Se existem conquistas importantes hoje,

isso foi fruto de muita luta, de muito trabalho. Sou testemunha disso. Embora a

Defensoria Pública tenha avançado no Estado, ela está muito aquém das

necessidades do povo mineiro, da sua estrutura, da sua organização e de seus

recursos humanos tão importantes. Parabenizo-os também pela luta pela moradia.

Esta é uma homenagem aos Defensores Públicos.

Foram feitas muitas moradias em Minas. Aproveito a oportunidade para solicitar

informações ao governo do Estado sobre as ditas 21 mil moradias, onde estão

distribuídas e qual o custo. Apresentaremos um requerimento nesse sentido. Onde

estiver a verdade, e se ela for favorável aos mais pobres, Deputado Carlin Moura,

iremos exaltá-la. Mas precisamos ter esses dados de forma precisa.

Quero chamar a atenção dos servidores públicos de Minas Gerais para duas

grandes e graves questões relacionadas com o presente e o futuro. A primeira delas

se refere à Previdência. Há algum tempo, o governo propôs reduzir a contribuição dos

servidores, como se isso fosse uma benesse, mas, de modo muito mais intenso,

diminuiu sua própria contribuição. Temo que essa contribuição, para efeito de

aposentadoria e pensão, seja insuficiente para garantir a Previdência, tão necessária

ao povo de Minas Gerais. Nosso gabinete está envolvido, discutindo e se debruçando

sobre esse assunto, porque entendemos que, se quisermos um futuro respeitoso,

reverente e garantido do ponto de vista previdenciário, precisamos trabalhar com

seriedade e com a devida matemática que o tema exige.

A outra questão a ser considerada é a saúde. Recentemente, o STF deu parecer

contrário à contribuição obrigatória dos servidores públicos mineiros para tratamento

da saúde, baseado no fundamento constitucional de que a saúde é direito de todos e

dever do Estado. Este deve prover, providenciar as condições necessárias para a

manutenção, a recuperação e a promoção da saúde.

Assim sendo, não se pode exigir a contribuição compulsória por parte dos

servidores públicos. É importante salientar neste momento, Deputado Carlin Moura e

Deputado José Henrique, que, se havia uma contribuição compulsória que caiu por

determinação constitucional, por determinação do STF, o Estado, o governo atual

está fazendo uma malandragem com os servidores, dizendo que quem não quiser



____________________________________________________________________________
943

deve fazer um documento, a fim de deixar de contribuir compulsoriamente no setor de

saúde. Isso é como se a contribuição fosse algo voluntário. Essa é uma atitude

honesta e correta do governo? É respeitosa para com a decisão judicial? O governo

deve suspender o repasse e o débito obrigatório do setor da saúde e perguntar aos

servidores públicos quais querem contribuir, para que assim o façam por meio de

documento. Não deve ser do modo como está sendo encaminhado.

Então, quero chamar a atenção para isso e dizer que, no momento em que a

contribuição compulsória deixar de existir, a situação de atendimento à saúde, que já

era precária com a contribuição dos servidores, ficará ainda mais precária, do ponto

de vista do atendimento do Ipsemg. Por isso chamo a atenção para podermos discutir

esse tema. Nós, do Bloco PCdoB-PMDB-PT e tantos mais outros Deputados que

quiserem precisamos criar condições, e vamos criá-las, para que esse debate seja

estabelecido, para que todas as reflexões e análises necessárias à plena

compreensão dos dados dessa área sejam estabelecidas. Devemos encontrar

soluções para o futuro e para os servidores públicos, seus dependentes e as

próximas gerações.

Do jeito que as coisas estão indo, elas só estão bem na propaganda de governo.

Quando alguém defende o governo e diz como está a situação, parece que está tudo

bem, mas não está. A situação do Estado de Minas Gerais é de alto risco, e quero

dizer a todos sobre a minha preocupação e inquietude por estarmos correndo risco de

ver o Estado mineiro ter um futuro parecido com o do Estado grego. Nesse caso,

quem mais paga é a população mais pobre. Então, vamos chamar a atenção para

isso, porque não é hora de ficarmos vinculados a ações midiáticas de governo, a uma

propaganda com muitos conteúdos enganosos, para, no futuro, sofrermos as

consequências. Então, quero também deixar registrada essa questão.

Quero fazer uma apelo especial ao Presidente da Casa. Já foi tratado aqui pelos

Deputados Sargento Rodrigues e Carlin Moura, que também já fez um pedido de

audiência pública, o fato de não ser aceitável que esta Casa acolha trabalhadores

terceirizados por uma empresa cujos salários são baixos, certamente os mais baixos

pagos nesta Assembleia Legislativa, e, nessas condições, eles terem seus salários

atrasados. Isso não é aceitável. Assim, faço um apelo à Presidência da Casa. Todos
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nós temos de nos empenhar para não admitir esse fato, nesta Casa ou em qualquer

lugar. Atraso salarial compromete a vida dos servidores. Quem vai pagar luz, água e

aluguel atrasados também vai pagar multa. Então, os trabalhadores ficarão ainda

mais penalizados. A pessoa já está esperando há dias para receber o seu salário, e,

lamentavelmente, ocorre esse atraso, que está prejudicando e comprometendo os

servidores mais humildes e simples desta Casa. Então, deixo aqui também esse

apelo.

Quero agora tratar de uma outra questão que considero muito relevante: a greve

dos professores, servidores públicos e alunos da Unimontes. Existe uma pauta de

reivindicações já encaminhada ao governo há muito tempo.

A situação da Unimontes, universidade tão importante, tão estratégica no Norte de

Minas, de toda a comunidade e também dos usuários é de abandono, de calamidade,

de pouco caso por parte do governo. Saúdo a todos os que mantêm a luta para que

isso seja resolvido, porque há reivindicações antigas, que não são de agora, não são

do tempo eleitoral, não atendidas, que poderiam ter sido resolvidas há muito tempo.

Chamo aqui a atenção do governo. Definitivamente não podemos aceitar - para

concluir, Sr. Presidente - que o governo anuncie, por meio de sua Secretária de

Planejamento, que tem atendido 90% das reivindicações dos servidores daquela

casa. Esse fato não é verdadeiro, e queremos tratar com verdades. Em que o

governo do Estado atendeu à Universidade de Montes Claros? Ele não pode chegar

aqui, por meio da Secretária de Planejamento, e dizer que atendeu em 90%, se só

anunciou possibilidades. Anunciar possibilidades não é atendimento da reivindicação

que está naquela pauta. Saúdo os professores da Unimontes e as professoras e os

professores de Minas Gerais, que lutam para que seu trabalho seja dignificado, para

que a educação seja realmente referência importante e valorizada pelo governo do

Estado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado João Leite. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 10 minutos. Com a palavra, o Deputado João Leite.
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O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, saúdo os Srs.

Marcelo e Felipe, Defensores Públicos, a associação dos Defensores e todos aqui

presentes. É uma alegria recebê-los aqui mais uma vez. Nossa Defensoria Pública é

fundamental para a democracia. A Assembleia se torna histórica com esse órgão. A

maioria da nossa população é carente e necessitada do trabalho, do carinho e do

esforço dos Defensores Públicos. Quero saudá-los aqui.

Faço aqui esclarecimento, Sr. Presidente: ontem eu e o Dr. Eduardo Moreira, nosso

Diretor-Geral, acompanhávamos os representantes da Assembleia Legislativa no

Tribunal Regional do Trabalho. A Asssembleia tenta realizar o pagamento dos

trabalhadores da Casa junto aos sindicatos no Tribunal Regional do Trabalho, porque

infelizmente a empresa que venceu a licitação está com a CND vencida. Sabemos

que são seis meses para que isso aconteça, mas não é culpa da Assembleia

Legislativa. É importante dizer que a Assembleia está preocupada com o fato de essa

empresa ter ou não recolhido os direitos dos trabalhadores. A Mesa da Casa está

trabalhando e ontem procurava maneira de efetuar o pagamento a essas

trabalhadoras e esses trabalhadores. Como eu acompanhava o desenrolar disso,

espero que venha explicação da Mesa sobre a resolução do problema. Dou essa

informação ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, que está preocupado, e a vários

Deputados.

Devo também fazer defesa, com muita convicção, da Secretária Renata Vilhena,

que tem história de serviços prestados ao Estado. Acompanhei, na semana passada,

a busca do entendimento da Secretária Renata Vilhena com o Sind-UTE,

representante dos professores. A Secretária expôs os pontos com muita firmeza e

mostrou as formalidades que ela, como representante do governo, teve o cuidado de

trazer à mesa, em todas as discussões.

Eu saí da discussão com os representantes do Sind-UTE muito entusiasmado pelos

dois lados, pela Secretária Renata Vilhena e pela coordenadora do Sind-UTE, Profa.

Beatriz. Foi um entendimento de alto nível. Vários Deputados estavam presentes e o

Deputado Alberto Pinto Coelho intermediava. Espero que aconteça esse

entendimento, mas devo fazer essa defesa da Secretária Renata Vilhena, alguém que

honra Minas Gerais com seu trabalho, sua disposição, sua seriedade e seu serviço
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prestado.

Quero lembrar ao meu companheiro de partido, Lafayette de Andrada, que Minas

Gerais votou em Hélio Costa para Senador, mas em momento algum o teve. Nosso

Senador foi o carioca Wellington Salgado. Era interessante assistir à TV Senado e

ouvir o representante de Minas Gerais puxando o “s” ao falar que estava ali para

representar Minas Gerais. Gostamos muito dos cariocas, mas Minas Gerais votou no

Senador Hélio Costa, que não esteve presente no Senado, não teve conhecimento da

luta, do progresso de Minas, pelo trabalho do seu povo, por causa de um governo

sério e competente, um parlamento que trabalhou. Infelizmente ele não acompanhou

isso; ele estava em outra situação. Minas Gerais, que sonhava com a presença dele

no Senado, foi representada por um carioca. Amamos o Rio de Janeiro, mas

esperávamos que um mineiro nos representasse no Senado.

Quero também dizer, Deputado Lafayette de Andrada, que é muito interessante

falar que o governo federal tem um projeto econômico maravilhoso. Não tem nada de

diferente do projeto que o PSDB apresentou ao Brasil. É a mesma coisa. Tanto que

buscaram um Deputado Federal do PSDB para ser Presidente do Banco Central.

Henrique Meirelles estava eleito Deputado pelo PSDB, e o PT, PCdoB, PMDB e

outros partidos da base do governo federal foram buscá-lo para ser Presidente do

Banco Central. Claro que Minas Gerais e os outros Estados poderiam estar em

melhores condições. A Assembleia começa a discutir o novo pacto federativo. Não é

possível o Brasil suportar ficar alimentando o governo federal, esse governo pesado,

lento para as obras nas estradas, e que fica com 70% da arrecadação. Ao ouvirmos

alguns falarem aqui, parece que tem um pé de dinheiro em Brasília. O dinheiro sai

das cidades, do trabalho dos mineiros, e tem de voltar para Minas Gerais, mas não

está voltando.

Com muito prazer, concedo aparte ao meu companheiro, Deputado Lafayette de

Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Vemos o governo federal

vangloriar-se e propagar o PAC, que é a salvação nacional. Pergunto, da TV

Assembleia para todos os Municípios mineiros, a cada Prefeito de qualquer partido -

PT, PMDB, PSDB, etc. -, se existe uma obra do PAC em sua cidade. E se existe
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alguma obra do governo de Minas na sua cidade. Com convicção, a resposta será,

nos 853 Municípios mineiros, que o governo de Minas está presente, realizando

obras. E o PAC faz anúncio e propagandas. Obrigado.

O Deputado João Leite - Agradeço a contribuição. Lembro-me de que um Prefeito

me disse, na semana passada, que há anos conseguiu uma obra para a sua cidade.

Agora o governo federal disse que irá liberar o recurso, mas a obra deverá ser inscrita

no PAC. De 200 mil moradias prometidas para Belo Horizonte, quantas estão

prontas? Zero. Não há moradias prontas!

O Presidente está no Irã. Dizia que o Presidente Fernando Henrique viajava, mas,

igual a este, nunca vi. Ele está no Irã.

O que me causou grande sentimento foi ver as repórteres brasileiras que

noticiavam a visita do Presidente Lula ao Irã serem obrigadas a usar véu. É assim

que a mulher é tratada no Irã: obrigada a usar aquelas roupas. E o governo brasileiro

apoia isso. Aquele é o 3º país do mundo em que há mais cristãos presos; só perde

para a Coreia do Norte e a China. Ali, a pessoa que abrir a boca para falar de Deus

vai para a cadeia. E o governo brasileiro está apoiando aquele governo. Repito:

repórteres brasileiras obrigadas a usar véu! É triste para o nosso país.

Quero falar rapidamente sobre a educação, assunto que foi abordado aqui por

Deputados do PT e do PCdoB. Mas há contradições bem interessantes a relatar. O

ex-Ministro e ex-Prefeito de Belo Horizonte, quando Vereador nesta Capital, foi relator

da Lei Orgânica do Município, na qual colocou que este Município nunca poderia

investir menos de 30% na educação. Quando Fernando Pimentel assumiu a

Prefeitura, deu entrada a uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a esse

artigo da Lei Orgânica do Município, pedindo que fossem apenas 25%. São

contradições interessantes. É muito fácil falar. São os sofistas, aqueles que acham

que vão vencer apenas pela palavra. Queremos ver também as obras.

Por fim, queria falar dos aumentos concedidos nos outros Municípios, como

Contagem, tão próximo, mas, para não extrapolar o prazo que me foi concedido pelo

Presidente, vou fazer isso depois, apresentando números. Gostamos de trabalhar

com números e vamos trazer os números desse grande investimento. O Presidente e

o Deputado Adelmo Carneiro Leão estavam aqui em 1995 e devem lembrar-se bem
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de que àquela época, quando o PSDB assumiu o governo, nem sabíamos, Deputado

Lafayette de Andrada, a quem devia o governo de Minas, tantas eram as dívidas, até

mesmo no exterior. Foi feita, então, toda uma renegociação, e o governo passou a

saber a quem devia. Era repassar para o governo federal: os empréstimos foram

levantados em vários organismos e vários lugares. Então o que quero dizer é que há

uma contribuição do PSDB, que não pode ser esquecida. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante da

pauta.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Lei nºs 3.858/2010 e 4.144/2010, apreciados na extraordinária realizada ontem, à

noite, bem como os Projetos de Lei nºs 4.057/2009 e 4.389/2010, apreciados na

extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Carlin Moura, solicitando

a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs 4.316/2010,

3.730/2009 e 4.194/2010 sejam apreciados em primeiro lugar entre as matérias em

fase de votação, nessa ordem. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.316/2010, do Deputado José Henrique, que autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Malacacheta os imóveis 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.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Votação, em 1º turno, do Projeto de
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Lei nº 3.730/2009, do Deputado Neider Moreira, que autoriza o Poder Executivo a

doar ao Município de Itaguara o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão

de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da

Comissão de Justiça. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em votação a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Lei nº 3.730/2009 com a Emenda nº 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.194/2010, do Deputado Tiago Ulisses,

que dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 18.490, de 3/11/2009, que concede prazo ao

donatário do imóvel de que trata a Lei nº 14.065, de 22/11/2001, que autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Monte o imóvel que especifica. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.194/2010 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as especiais de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 20, às 9

horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária também de

amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

MINASCAIXA, EM 5/5/2010

Às 11h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Agostinho Patrus

Filho, Dalmo Ribeiro Silva e Lafayette de Andrada, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Agostinho Patrus
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Filho, 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 o relatório final da Comissão

e passa à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetido a discussão e votação, é aprovado

o relatório final da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2010.

Agostinho Patrus Filho, Presidente - Lafayette de Andrada - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/5/2010

Às 14h55min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Delvito Alves (substituindo o Deputado Dilzon Melo, por indicação da

Liderança do BSD) e Ivair Nogueira (substituindo o Deputado Adalclever Lopes, por

indicação da Liderança do Bloco PMDB-PT-PCdoB), membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Maria Tereza Lara e o Deputado

Rômulo Veneroso. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo

Valadares, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Delvito Alves, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, a deliberar

sobre proposições da Comissão e a realizar audiência pública para dar continuidade

a discussão sobre a realização da obra da Autopista Fernão Dias S.A. - OHL-Brasil

na BR-381, comunica o recebimento de correspondência do Sr. Augusto César

Torres Guerra, Coordenador de Infraestrutura de Rodovias da ANTT, informando que

os documentos solicitados no Ofício nº 935/2009 estão disponíveis no site da ANTT,

e comunica o recebimento de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”,

na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Eduardo Cordeiro Matosinhos,
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Presidente da Câmara Municipal de Congonhas, e Álvaro Ricardo de Souza Cruz,

Procurador da República (17/4/2010). 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. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir a Sra. Thaís Mendonça, Assessora de Imprensa da Autopista

Fernão Dias S.A., e os Srs. Geraldo Antunes da Conceição, Secretário de Meio

Ambiente de Betim; Alexandre de Oliveira, Supervisor da Unidade Local do DNIT em

Contagem, representando Sebastião Donizete de Souza, Superintendente Regional

do DNIT no Estado; Omar de Castro Ribeiro Júnior, Diretor-Superintendente da

Autopista Fernão Dias S.A.; Ricardo Silva, Coordenador Jurídico da Autopista Fernão

Dias S.A.; Almir Nogueira do Pinho e Weliton Sapão, Vereadores em Betim; Helvécio

Braga, Presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária - Aciabe - de

Betim; Emerson Braga, Gerente da CDL de Betim, representando o Presidente da

CDL, José Barbosa; Cleanto Marcos Pedrosa, Secretário de Desenvolvimento

Econômico de Betim; Fabrício Fernandes Freire, empresário e Diretor da Aciabe de

Betim; e Maurício de Las Casas Inácio Silva, advogado e empresário em Betim, que

são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra à

Deputada Maria Teresa Lara e ao Deputado Ivair Nogueira, autores do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. 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 1.872/2007 com a Emenda nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, 2.361/2008, 3.685/2009 com a Emenda nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, 3.692, 3.720 com a Emenda nº 1, da Comissão

de Constituição e Justiça; 3.747, 3.764 e 4.019/2009 com a Emenda nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, que receberam parecer por sua aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

5.847, 5.863, 5.870, 5.877, 5.886 e 5.887/2010. Submetidos a discussão e votação,
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cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de

Lei nºs 3.403, 3.862 e 4.112/2009. 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, 19 de maio de 2010.

Gustavo Valadares, Presidente - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/5/2010

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz e Luiz Humberto Carneiro, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. 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 4.406/2010, que recebeu parecer por sua aprovação.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado

requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja encaminhada ao

Governador do Estado, à Ministra do Meio Ambiente, ao Secretário de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ao Procurador da Fundação Estadual

do Meio Ambiente, ao Presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do

Estado de Minas Gerais - Fetaemg - e ao Coordenador Regional do Instituto Chico

Mendes de Conservação e Biodiversidade no Estado cópia de ofício do Sindicato

Rural de Passa-Quatro contendo documento que resultou da audiência pública da

Comissão nesse Município, em 15/4/2010. 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
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trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Gil Pereira - Célio Moreira.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/5/2010

Às 9h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo Valério, Fahim Sawan e Ruy Muniz, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Doutor Ronaldo.

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 debater a situação atual dos transplantes realizados no Estado.

O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais

designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 4.155/2010 no 1º turno e

3.004/2009 no 2º turno (relator: Deputado Carlos Pimenta); 4.458/2010 (relator:

Deputado Fahim Sawan); 4.427/2010 (relator: Deputado Doutor Rinaldo Valério) e

4.422/2010 (relator: Deputado Ruy Muniz), todos em turno único. Submetido a

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

3.903/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é

aprovado o requerimento dos Deputados Doutor Rinaldo Valério, Doutor Ronaldo e

Carlos Mosconi em que solicitam seja encaminhado às Secretarias de Estado de

Saúde e de Planejamento e Gestão pedido de providências com vistas à criação de

uma fundação que seja referência em transplantes no Estado, com as atribuições de

coordenar a captação e doação de órgão, bem como realizar transplantes mais

complexos e desenvolver atividades de aprimoramento profissional. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Charles Simão Filho,

Coordenador do MG Transplantes, representando os Srs. Antônio Jorge de Souza

Marques e Antônio Carlos de Barros Martins, respectivamente Secretário de Saúde e

Presidente da Fhemig; Maria Cristina Drumond, Coordenadora do Setor de Alta
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Complexidade da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, e Estevão

Aquino, membro da Comissão de Nefrologia da mesma secretaria, ambos

representando o Sr. Marcelo Gouvêa Teixeira, titular desse órgão; Lincoln Lopes

Ferreira, Diretor da Associação Médica de Minas Gerais, representando o Sr. José

Carlos Vianna Collares Filho, Presidente da Associação Médica de Minas Gerais;

Arilson de Souza Carvalho Júnior, Médico do Complexo MG Transplantes,

representando o Sr. Célio Frois, do Complexo MG Transplantes; Omar Lopes

Cançado Júnior, Coordenador Metropolitano do MG Transplantes; Sérgio Lopes da

Costa Teixeira, Cardiologista do Núcleo do Coração e Pulmão do MG Transplantes;

Sílvia Zenóbio Nascimento, Coordenadora do Núcleo de Fígado do MG Transplantes;

e Aparecida Maria de Paula, Coordenadora do Núcleo de Transplantes Rins -

Pâncreas, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra ao Deputado Doutor Rinaldo Valério, autor do requerimento que deu origem

ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do

público em geral, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Ronaldo - Doutor Rinaldo Valério - Fahim

Sawan - Ruy Diniz.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/5/2010

Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Dilzon Melo e Antônio Carlos Arantes (substituindo o Deputado Tiago Ulisses, por

indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos

Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
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reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da

Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva e Dilzon Melo

em que solicitam seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável solicitando: adotar as medidas cabíveis para viabilizar

o imediato retorno das atividades minerárias desenvolvidas em Pains e outros

Municípios da região, suspensas por fiscalização conjunta de órgãos estaduais e

federais na denominada "Operação Pá de Cal", realizada em março de 2010;

estabelecer prazos para que as empresas paralisadas, a partir da retomada de suas

atividades, promovam a sua regularização ambiental perante os órgãos competentes;

e estabelecer prazos para os órgãos competentes promoverem a análise e a

finalização dos respectivos processos de regularização ambiental das empresas

afetadas; Dalmo Ribeiro Silva em que solicita a realização de uma visita da Comissão

ao Presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, em

Brasília, para discutir formas de agilizar as anuências para intervenção em cavidades

naturais referentes a processos de empresas mineradoras da região de Pains, no

Centro-Oeste de Minas Gerais; Sávio Souza Cruz em que solicita a realização de

audiência pública no Município de Ituiutaba para debater a implantação de Pequenas

Centrais Hidrelétricas - PCHs - no Rio Tijuco, situado na região do Triângulo; e Carlos

Gomes (5) em que solicita: sejam encaminhados ofícios ao Caoma-MG e à Secretaria

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável recomendando a indicação de

equipe técnica para, juntamente com a comunidade local, acompanhar o projeto de

implantação do complexo minerário Mina da Serrinha, em Brumadinho, caso sejam

retomados os estudos desse projeto pela empresa Ferrous Resources do Brasil Ltda.;

seja encaminhado ofício à empresa Ferrous Resources do Brasil Ltda. solicitando que

comunique, se for o caso, ao Ministério Público Estadual e à Comissão de Minas e

Energia desta Casa a retomada dos estudos com o objetivo de implantação do

projeto minerário Mina da Serrinha; seja encaminhado ofício ao Governador do

Estado solicitando que sejam tomadas, num prazo de urgência, todas as providências

necessárias para a aprovação do zoneamento ecológico e econômico da Área de
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Proteção Ambiental Sul - APA-Sul; seja realizada audiência pública para discutir os

impactos sobre os reservatórios naturais de água nas atividades de mineração, bem

como os impactos na transposição da água nas atividades mineradoras no Estado de

Minas Gerais; e seja realizada audiência pública para discutir os impactos produzidos

na cultura local durante e após as atividades de mineração na Mina da Serrinha no

Município de Brumadinho. A Presidência recebe, para ser apreciado oportunamente,

requerimento do Deputado Délio Malheiros em que solicita a realização de audiência

pública no Município de Conceição do Mato Dentro para discutir os impactos

provocados nessa cidade e na região pela mineração. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Tiago Ulisses - Ruy Muniz.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 12/5/2010

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão, Antônio Júlio, Inácio Franco e Lafayette de Andrada, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro

Leão, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo” no dia

7/5/2010: ofícios da Sra. Luzia Guedes da Silva Mendes, Coordenadora-Geral de

Finanças, Convênios e Contabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário; e

dos Srs. Julio Cesar de Araujo Nogueira, Secretário Executivo (substituto) do

Ministério da Integração Nacional (2); Rômulo Martins de Freitas, Superintendente

Regional da CEF; Manoel Eugênio Guimarães de Oliveira, Secretário de Políticas

Públicas de Emprego (substituto) do Ministério do Trabalho e Emprego; Humberto
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Miranda Cardoso, Diretor de Gestão Interna do Ministério da Cultura; Cleber

Fernando de Almeida, Coordenador-Geral da Secretaria Nacional de Segurança

Alimentar e Nutricional, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

O Presidente acusa o recebimento dos Projetos de Lei nºs 3.855/2009, no 2º turno, e

4.350/2010 e do Projeto de Lei Complementar nº 35/2009, este, sobre substitutivo e

emendas, no 1º turno, dos quais designou relator o Deputado Lafayette de Andrada.

Registra-se a presença dos Deputados Agostinho Patrus Filho e Jayro Lessa. Passa-

se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei

nºs 3.730, 3.857, 3.858, 3.963 e 4.083/2009, 4.135, 4.136/2010 são retirados da

pauta, por determinação do Presidente da Comissão, por não cumprirem

pressupostos regimentais, e 4.159/2010, atendendo-se a requerimento do Deputado

Lafayette de Andrada, aprovado pela Comissão. Os Deputados Jayro Lessa e

Agostinho Patrus Filho retiram-se da reunião. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos

Projetos de Lei nºs 3.449/2009 (relator: Deputado Antônio Júlio) e 4.194/2010 na

forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Inácio Franco), e 3.855/2009 na

forma do vencido no 1º turno com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Lafayette de

Andrada); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.255/2010 com as

Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Zé

Maia). Na fase de discussão dos pareceres do relator, Deputado Lafayette de

Andrada, que concluem pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 35/2007

na forma do Substitutivo nº 4 e pela rejeição do Substitutivo nº 3 e das Emendas nºs

1, 2 e 4, e pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.350/2010 na forma do Substitutivo nº

1 e pela rejeição das Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça, no

1º turno, o Presidente defere os pedidos de vista dos Deputados Antônio Júlio e

Adelmo Carneiro Leão, respectivamente. 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 Lafayette de Andrada em que solicita seja convocado o Sr. Fernando

Henrique Schuffner Neto, Diretor de Distribuição e Comercialização da Cemig, para
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prestar informações sobre a nova estrutura da empresa; Antônio Júlio em que solicita

seja realizada reunião para debater o Projeto de Lei Complementar nº 58/2010, que

altera dispositivo da Lei Complementar nº 34, de 12/9/94, e a Lei Complementar nº

61, de 12/7/2001, que dispõem sobre a organização do Ministério Público do Estado

de Minas Gerais, em tramitação nesta Casa, e em que solicita ao Presidente do

Tribunal de Justiça, informações sobre os valores pagos a título de honorários de

precatórios do Ipsemg a partir da Lei Complementar nº 64, de 2002; e Carlin Moura

em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado de Fazenda e ao

Presidente do Ipsemg pedido de informações sobre os valores repassados desde

2005 pelo Tesouro Estadual ao Ipsemg para abatimento da dívida de

R$675.559.917,20; e rejeitado o requerimento do Deputado Carlin Moura em que

solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado de Fazenda, ao Presidente do

Tribunal de Justiça e ao Presidente do Ipsemg pedido de informações sobre a lista de

precatórios de responsabilidade do Ipsemg, especificando o total de precatórios

expedidos pendentes de pagamento, o valor total devido, a discriminação desses

precatórios por ano, a natureza dos processos que deram origem a eles e, no caso de

precatórios decorrentes de direitos de servidores, o órgão ao qual pertenciam

detentos do direito damandado. 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 maio de 2010.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Gláucia Brandão - Neider Moreira -

Lafayette de Andrada.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/5/2010

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende e os Deputados Braulio Braz e Eros Biondini (substituindo o Deputado

Dimas Fabiano, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Eros

Biondini, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é



____________________________________________________________________________
959

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e votar pareceres sobre proposições em fase de redação

final e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os

relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 4.388/2010 (Deputado Eros Biondini) e

4.405/2010 (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 do Projeto de Lei nº 4.388/2010. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.405/2010. 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, 19 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende - Dimas Fabiano.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 12/5/2010

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende (substituindo o Deputado Walter Tosta, por indicação da Liderança do BSD)

e os Deputados Ivair Nogueira e Duarte Bechir, 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 Duarte Bechir,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 4.335/2010, em 1º turno; 4.464, 4.467, 4.472, 4.473, 4.480 e

4.484/2010, em turno único (Deputado Walter Tosta); 4.435, 4.440, 4.444, 4.448,
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4.449, 4.450, 4.452, 4.453, 4.454, 4.457 e 4.463/2010, em turno único (Deputado

Elmiro Nascimento); 3.740, 3.775, 3.949, 4.067/2009, 4.261, 4.277, 4.417, 4.418,

4.419, 4.426, 4.430, 4.432, 4.433/2010, em turno único (Deputado Ivair Nogueira).

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

4.063/2009, 4.313, 4.314, 4.323, 4.324, 4.325, 4.341, 4.342, 4.353, 4.358/2010, os

dois últimos com a Emenda nº 1, 4.375, 4.377 e 4.394/2010 (relator: Deputado Elmiro

Nascimento); 4.280/2010 com a Emenda nº 1 (relatora: Deputada Cecília

Ferramenta); 4.393/2010 (relator: Deputado Walter Tosta), que receberam parecer

por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Requerimentos nºs 5.849, 5.864, 5.879, 5.883, 5.904, 5.930 a 5.934, 5.940, 5.961,

5.984 e 5.994/2010. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 475, 1.707/2007,

2.427/2008, 3.664, 3.688, 3.852, 3.853, 4.096, 4.098/2009, 4.160, 4.162, 4.163,

4.170, 4.175, 4.177, 4.179, 4.180, 4.181, 4.200, 4.201, 4.210, 4.212, 4.214, 4.216,

4.217, 4.224, 4.228, 4.233, 4.239 a 4.243, 4.245, 4.248, 4.250, 4.258, 4.260, 4.263,

4.265, 4.267, 4.268, 4.270, 4.271, 4.273, 4.274, 4.281 e 4.295/2010. Passa-se à 3ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos do Deputado Padre João (3) em que solicita sejam

encaminhados pedidos de providência ao Ministro do Trabalho, com vistas à imediata

fiscalização dos trabalhadores ferroviários que operam sob o regime de

monocondução de trens, no trecho compreendido entre os Estados de Minas Gerais e

Espírito Santo, de responsabilidade da empresa MRS Logística; ao Diretor-Geral da

ANTT, para melhora das condições de trabalho a que estão submetidos os

ferroviários que operam no sistema de monocondução no Estado de Minas Gerais; ao

Presidente do TST para que haja urgência no julgamento do Processo nº 193/2008,

que se refere às demissões de trabalhadores da base do Sindicato dos Ferroviários

de Conselheiro Lafaiete, devido à participação destes em movimento grevista.

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, 19 de maio de 2010.

Walter Tosta, Presidente - Elmiro Nascimento - Carlin Moura - Sargento Rodrigues.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/5/2010

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Gláucia Brandão

e Ana Maria Resende (substituindo o Deputado Juninho Araújo, por indicação da

Liderança do BDS) e o Deputado Paulo Guedes, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo

Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina 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

4.428/2010 (Deputado Paulo Guedes), 4.429 e 4.477/2010 (Deputada Gláucia

Brandão), 4.436 e 4.478/2010 (Deputado Marcus Pestana) e 4.476/2010 (Deputado

Juninho Araújo), todos em turno único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

Projeto de Lei nº 4.410/2010, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.876, 5.881,

5.882 e 5.993/2010. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.951/2009 e

4.211/2010. 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 Gláucia Brandão em que

solicita seja realizada reunião com convidados para debater o Fórum Metropolitano

de Secretários e Gestores da Cultura, coordenado pela Agência de Desenvolvimento

da Região Metropolitana; da Deputada Gláucia Brandão e dos Deputados Délio
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Malheiros e Ruy Muniz em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública

para discutir o projeto de recuperação de peças sacras da Promotoria de Defesa do

Patrimônio Cultural e outras ações de salvaguarda dos bens culturais móveis e

imóveis em risco no Estado, para debater o tráfico de peças sacras e obras de arte,

bem como para avaliar o risco de espoliação e sinistros do patrimônio histórico e

cultural; e do Deputado Carlin Moura em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para homenagear a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais pelo

recebimento do Prêmio Carlos Gomes de Música Clássica 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 os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 12/5/2010

Às 15h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Guedes,

Doutor Ronaldo e Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Guedes, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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, a discutir e votar proposições da Comissão e a

debater, em audiência pública, as dificuldades enfrentadas por taxistas de Sete

Lagoas, devido à proibição, imposta pelos órgãos de controle de trânsito da Capital,

ao transporte intermunicipal de passageiros em veículos de Municípios que não

integram a RMBH. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Ten.-Cel. PM

Aloysio Vaz d’Oliveira Júnior, Comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar, em que

agradece o convite e informa a impossibilidade de comparecer à reunião. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Paulo

Rubens Pereira Diniz, Diretor de Fiscalização do Departamento de Estradas de
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Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, representando o Diretor-Geral,

José Élcio Santos Monteze; Luiz Cláudio Figueiredo, Coordenador de Administração

do Detran-MG, representando o Delegado-Geral de Polícia e Chefe do Detran-MG,

Oliveira Santiago Maciel; Ten.-Cel. PM Roberto Lemos, Comandante do Batalhão de

Trânsito de Belo Horizonte; Maurílio Geraldo Magela, Gerente de Transportes da

Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano de Sete Lagoas, representando

o Secretário Municipal, Eduardo Betti Menezes; Antônio Cláudio Kubrusly, Gerente de

Fiscalização do Transporte Irregular da BHTRANS; José Haroldo Campos Carvalho,

Diretor-Geral da Cooperativa de Transporte de Passageiros de Táxi de Sete Lagoas -

Cooperlagos -; e Geraldo Osmany de Almeida, Diretor Executivo da Federação das

Cooperativas de Transporte do Estado de Minas Gerais Ltda. - Fetranscoop -, que

são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao

Deputado Doutor Ronaldo, autor do requerimento que deu origem ao debate, para

suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da

reunião e passa à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e

a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.903, 5.922,

5.923, 5.948, 5.955, 5.978 a 5.980, 5.982, 5.983 e 5.987/2010. Submetido a

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nºs

3.232/2009. 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 Paulo Guedes, Padre João

e Carlin Moura em que solicitam seja realizada audiência pública no Município de

Francisco Sá com a finalidade de debater o processo de desafetação de terras

cedidas em comodato pelo Estado à empresa Itapeva Florestal Ltda.; Weliton Prado

em que solicita seja realizada audiência pública para debater a morosidade do

Tribunal de Justiça de Minas Gerais em homologar as respectivas serventias notariais

aos candidatos aprovados nos concursos públicos para seventias extrajudiciais do

Estado, que datam do ano de 2007; e Paulo Guedes em que solicita seja realizada
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audiência pública em Brasília de Minas com o fim de discutir a implantação de

estação de tratamento de esgoto nesse Município, bem como a construção de

barragem no Rio Paracatu, para garantir o abastecimento de água à região e regular

a vazão do rio. 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, 19 de maio de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - Wander Borges - Doutor Ronaldo.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/5/2010

Às 10h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Alencar da Silveira

Jr., membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Alencar da Silveira Jr., 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 as potencialidades turísticas do Município do Serro e

região, visando especialmente à Copa do Mundo de 2014. A Presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Eliane Brandão Moreira

Carvalho, Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente; Maria do

Rosário Reis Simões, Presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural;

Silvana Aline Dumont Hallack, Secretária Municipal de Agricultura e Pecuária; Elcione

Luciana da Silva, Diretora de Turismo da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e

Meio Ambiente; Nanza de Miranda Melo, Vereadora, todas do Município do Serro; e

os Srs. Guilherme Simões Neves, Prefeito Municipal do Serro; Gilson Roberto Lessa

Nunes, Presidente da Câmara Municipal do Serro; Luciano de Jesus Sanguinete,

Vice-Presidente do Circuito Turístico dos Diamantes, representando Jaime Lino Cruz,

Presidente; Paulo Sérgio Torres Procópio, Presidente do Conselho Municipal de

Turismo; Antônio Araújo Rabelo, membro do Conselho de Segurança Municipal;

Roberto de Castro Teixeira, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais do Serro;

e Marcio Cândido Alves, Marconi Fagundes Gomes, José dos Santos Silva, Wanio



____________________________________________________________________________
965

Conceição Moreira e Roberto da Silva Ribeiro, Vereadores, que são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência, autor do requerimento que deu origem ao

debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

Eros Biondini, Presidente - Carlos Gomes - Tenente Lúcio - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/5/2010

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Eros Biondini e Carlin Moura, 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 tratar de matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento de ofício da Deputada Gláucia Brandão, Presidente da Comissão de

Cultura, em que convida os membros da Comissão a participar de reunião de

audiência pública, em 18/5/2010, às 9 horas, no Teatro desta Casa, destinada a

debater o Projeto de Lei Federal nº 6.722/2010, do Poder Executivo Federal, que

institui o Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, em trâmite no

Congresso Nacional, e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo” em

30/4/2010: ofícios dos Srs. 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 -; Vespasiano Álvaro de Souza, Chefe do

Gabinete da Presidência da Copasa-MG; Mauro Sérgio Nery Brito, Presidente da

Cohab-MG; e das Sras. Huanda Bambirra Cabral, Diretora de Políticas de Apac e

Cogestão da Secretaria de Defesa Social; e Renata Vilhena, Secretária de
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Planejamento. 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.

Durante a fase de discussão da Proposta de Ação Legislativa nº 1.030/2009, em

turno único, que conclui pela aprovação na forma de projeto de lei apresentado

(relator: Deputado André Quintão), o Presidente concede a palavra ao Sr. Thiago

Leão Pinheiro, Presidente da Associação dos Moradores e Amigos de Formiga,

autora da proposição. Após votação, a proposição é aprovada. Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Carlin Moura

em que solicita reunião de audiência pública para discutir o impacto da não

renovação do contrato entre a Caixa Econômica Federal e a Loteria Mineira para

comercialização de jogos. 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 maio de 2010.

André Quintão, Presidente - João Leite - Carlin Moura.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/5/2010

Às 8h30min, 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 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 realizar

debate público com o tema “O Enfrentamento da violência sexual contra crianças e

adolescentes no Estado de Minas Gerais”. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Regina Helena Cunha Mendes,

Coordenadora do Fórum Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Doméstica,

Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes de Minas Gerais; Célia

Carvalho Nahas, da equipe executiva do Programa de Ações Integradas e

Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infantojuvenil; Andréa Passos,
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Coordenadora do Grupo de Integração das Regionais de Belo Horizonte; 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. A Presidência suspende a reunião. Reabertos os trabalhos às 14h30min,

com a presença do Deputado João Leite e das Sras. Maria de Lurdes Rodrigues

Santa Gema, Promotora de Justiça da Infância e da Juventude da Área Cível de Belo

Horizonte; Maria Alice da Silva, Secretária Executiva da Frente de Defesa dos

Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais; Andréa Mismoto Carelli,

Promotora de Justiça, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça da Infância e Juventude do Estado de Minas Gerais; Maria

Céres Pimenta Spínola Castro, Subsecretária de Direitos Humanos da Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -; Olívia de Fátima Braga Melo, Chefe da

Divisão de Orientação e Proteção da Criança e do Adolescente; e dos Srs. Ivan

Ferreira Silva, Conselheiro Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente;

Moisés Barbosa Ferreira Costa, integrante da Coordenação Colegiada Juvenil de

Minas Gerais no Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra

Crianças e Adolescentes e Coordenador de Cursos de Formação e do Grupo de

Protagonismo Juvenil do Circo de Todo Mundo; Rodrigo Francisco Corrêa,

representante juvenil da região Sudeste e integrante da Coordenação Colegiada

Juvenil de Minas Gerais no Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual

contra Crianças e Adolescentes; Adriano Celso Guerra, Secretário Executivo da

Oficina de Imagens, Comunicação e Educação; Wellerson Eduardo Silva Corrêa,

Coordenador da Defensoria Pública da Infância e Juventude Cível; Rodrigo Filgueira,

Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias

de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e de Apoio Comunitário - CAO - DH -; a

Presidência passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 20 de maio de 2010.

André Quintão, Presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 17/5/2010

Às 8h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ruy Muniz e

Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Ruy Muniz, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a realizar

debate público com o tema "Ciência, tecnologia e inovação em Minas Gerais". A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Clélio

Campolina Diniz, Reitor da UFMG; Mario Neto Borges, Presidente da Fapemig, que

também representa Alberto Duque Portugal, Secretário de Estado de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior; e Eduardo Costa, Diretor de Inovação, representando

Luis Manuel Rebelo Fernandes, Presidente da Financiadora de Estudos e Projetos do

Ministério da Ciência e Tecnologia, 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. A Presidência suspende os trabalhos. Reabertos os trabalhos, às

14h30min, com a presença dos Deputados Ruy Muniz e Carlin Moura, as Sras.

Janete Gomes Barreto Paiva, Reitora da Uemg; Silvia Nietsche, Pró-Reitora de

Pesquisa e Pós-Graduação, representando Paulo César Gonçalves de Almeida,

Reitor da Unimontes; Elisangela Lizardo, Presidente da Associação Nacional de Pós-

Graduandos; e o Sr. Luiz Claudio Costa, Reitor da UFV, são convidados a tomar

assento à mesa. Logo após, a Presidência passa a palavra aos convidados para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
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trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

Ruy Muniz, Presidente - Carlin Moura - Gláucia Brandão - Duarte Bechir.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

17/5/2010

Às 14h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Ruy Muniz e Irani Barbosa (substituindo o Deputado Vanderlei Miranda, por indicação

da Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião, 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 da Comunidade Quilombola de Mangueiras, da região Norte de

Belo Horizonte. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir as Sras. Giêdra Cristina Pinto Moreira, Defensora Pública da União; Maressa

Miranda, Diretora do Escritório de Direitos Humanos da Secretária de Estado de

Desenvolvimento Social - Sedese -; e Ione Maria Oliveira, Presidente da Comunidade

Quilombola de Mangueiras; e os Srs. Cláudio Rodrigues Braga, membro da Comissão

Nacional de Combate à Violência no Campo, representando o Desembargador

Gercino José da Silva Filho, Ouvidor Agrário Nacional; José Sérgio Pinto, Procurador

do Incra no Estado, representando a Sra. Luci Rodrigues Espeschit, Superintendente

Regional do Incra (substituta); Rodrigo Filgueira de Oliveira, Promotor de Justiça

Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos, representando o

Sr. Antônio Sérgio Rocha de Paula, Promotor de Justiça na Área de Direitos Difusos e

Coletivos; Gustavo Corgozinho Alves de Meira, Coordenador de Direitos Humanos da

Defensoria Pública do Estado; Iran Barbosa, Vereador do Município de Belo

Horizonte; e Maurício Moreira dos Santos, 2º-Secretário da Comunidade Quilombola

de Mangueiras, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede

a palavra ao Deputado Irani Barbosa, 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



____________________________________________________________________________
970

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos do Deputado Durval Ângelo (18) em que solicita seja realizada visita

conjunta desta Comissão e da Comissão de Segurança Pública ao Município de São

Sebastião do Paraíso para averiguar possível caso de tortura praticada no Município

de Monte Santo de Minas, no estabelecimento penal local; seja realizada reunião

extraordinária no dia 19/5/2010, às 15 horas, para ouvir depoimentos de Agentes

Penitenciários e advogados sobre a violação de direitos humanos no presídio de

Caratinga e discutir outros assuntos; sejam encaminhados ao Prefeito Municipal de

Inhapim, ao Promotor de Justiça da Comarca de Inhapim, ao Presidente da Câmara

Municipal de Inhapim e à Gerência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano cópia

das notas taquigráficas da 25ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, realizada em

14/5/2010, e pedido de providências para o repasse à Apae de Inhapim dos recursos

relativos à merenda escolar e à subvenção municipal; seja encaminhada à Gerência

Regional de Saúde de Coronel Fabriciano manifestação de aplauso pelo retorno dos

pagamentos do SUS à Apae de Inhapim; sejam encaminhados ao Corregedor do

Sistema Penitenciário as transcrições dos depoimentos colhidos na visita desta

Comissão ao presídio de Caratinga, em 14/5/2010, e pedido de providências para

averiguar as denúncias de possível participação do Diretor de Segurança, do

Coordenador de Segurança e de Agentes Penitenciários em atos de violação a

direitos humanos de presos nessa unidade prisional, incluindo uso recorrente de

"spray" de pimenta, agressões, espancamento e torturas; para averiguar as possíveis

denúncias de má qualidade da alimentação, insuficiência de produtos para higiene

corporal, falta de medicamentos, redução de água, colocação de anteparo diante das

celas em prejuízo da respiração dos internos e obrigatoriedade de estes lavarem

embalagens descartáveis de refeições, sob pena de punição; para determinar a

realização de exame de corpo de delito no preso Fabiano Firmino de Melo, que

denunciou danos no aparelho auditivo motivados por agressões e espancamento; e

para averiguar a possível denúncia de retenção indevida de carta enviada pela

esposa ao preso Gildásio dos Santos Alves; sejam encaminhadas ao Subsecretário
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de Administração Prisional as transcrições dos depoimentos colhidos na referida

visita, pedido de informações sobre o relatório da investigação interna no presídio de

Caratinga, com data de 10/5/2010 e assinado por Carlos Teixeira de Siqueira, e

pedido de providências para transferir os presos Bruno Toledo da Silva para a

unidade de Ubá, onde está se processando a execução de sua pena, e Gildásio dos

Santos para a unidade mais próxima possível do Município de Ipatinga e para realizar

exame de corpo de delito no preso Fabiano Firmino de Melo; seja encaminhado à

Defensoria Pública do Estado na Comarca de Caratinga pedido de providências para

análise da situação dos seguinte internos no presídio desse Município: Alexandre

Alves do Carmo, que reclamou de sua situação prisional, e Paulo César Pereira -

Infopen 62.430 -, que alegou já ter concluído sua pena; seja encaminhado ao Juiz da

Comarca de Caratinga pedido de providências para ouvir Mauro Alves, interno no

presídio de Caratinga, e encaminhar medidas adequadas à agilização de seu

processo; sejam encaminhados ao Juiz e ao Promotor de Justiça da Comarca de

Caratinga pedido de providências para que, durante suas inspeções no presídio

desse Município, enquanto colhem depoimentos de internos, mantenham afastados

todos os Agentes Penitenciários, para evitar constrangimentos; seja encaminhado ao

Ministro Paulo de Tarso Wannuchi, da Secretaria Especial de Direitos Humanos,

pedido de providências para inclusão da Sra. Ione Maria Oliveiras no Programa

Nacional de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, tendo em vista as

constantes ameaças de morte que vem recebendo pela luta em favor da Comunidade

Quilombola de Mangueiras, da região Norte de Belo Horizonte; seja enviado ao

Prefeito Municipal de Belo Horizonte e à Presidente da Câmara Municipal desse

Município pedido de providências para suspender a tramitação do Projeto de Lei nº

820, de 2009, que prevê mudanças na Lei de Uso e Ocupação do Solo desta Capital,

até a solução dos problemas da Comunidade Quilombola de Mangueiras; seja

encaminhada à Ouvidoria Agrária Nacional, ao Incra, à Defensoria Pública do Estado,

ao Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos e à Presidente

da Câmara Municipal de Belo Horizonte cópia das notas taquigráficas da 26ª Reunião

Extraordinária desta Comissão, realizada em 17/5/2010; sejam encaminhados a José

Jairo Gomes, Procurador da República, a Humberto A. Santos Júnior, Ouvidor da
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Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da

República, a Luciano Luz Badini Martins, Promotor de Justiça, Coordenador do

Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente,

Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação, e a Gustavo Corgozinho Alves de Meira,

Coordenador de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado, cópia das

referidas notas taquigráficas e pedido de providências para que sejam defendidos os

direitos da Comunidade Quilombola de Mangueiras, da região Norte de Belo

Horizonte; seja encaminhado ao Coordenador do Centro de Apoio Operacional de

Direitos Humanos pedido de providências para a inclusão de Ione Maria Oliveira no

Programa Nacional de Proteção a Defensores de Direitos Humanos; seja

encaminhado a Giêdra Cristina Pinto Moreira, Defensora Pública da União, pedido de

providências para que atue na defesa em juízo da Comunidade Quilombola de

Mangueiras. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/5/2010

Às 9h15min, comparece na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a 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 debater, em

audiência pública, o Projeto de Lei nº 6.722/2010, de autoria do Poder Executivo

Federal, que institui o Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura -

Procultura - em tramitação no Congresso Nacional e a discutir e votar proposições da

Comissão. Registra-se a presença do Deputado Domingos Sávio. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Henilton Menezes,

Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura; Washington

Thadeu Mello, Secretário de Cultura; Luis Eguinoa, Secretário Executivo da

Associação Pró-Cultura do Palácio das Artes - Appa; Marcelo Santos, Gerente de
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Arte e Cultura da Fundação Arcelor-Mittal Brasil; Leonardo Lessa, do Grupo Teatro

Invertido; e Vítor Santana, membro do Colegiado Setorial de Música do Conselho

Nacional de Política Cultural, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidente, autora do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Registra-se a presença do Deputado Durval Ângelo

(substituindo o Deputado Paulo Guedes, por indicação da Liderança do Bloco

PT/PMDB/PCdoB). 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 o requerimento da

Deputada Gláucia Brandão e do Deputado Domingos Sávio em que solicitam sejam

encaminhadas à Câmara dos Deputados as sugestões colhidas nesta reunião com o

objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento do Projeto de Lei Federal nº

6.722/2010, que institui o Procultura, a saber: 1) Propostas da Comissão de Cultura:

1.1) seja encaminhado à Comissão Parlamentar na qual o referido projeto de lei

esteja tramitando pedido de providência para que se apensem a este os Projetos de

Lei nºs 2.764 e 3.552/2008, com a redação proposta no substitutivo apresentado pelo

relator das matérias na Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados

em 26/8/2009, 1.2) sejam as Comissões Nacionais de Incentivo e Fomento à Cultura

Setoriais criadas como órgãos de caráter deliberativo, consultivo e de

assessoramento em suas respectivas áreas de abrangência, com composição

paritária entre o governo e representantes da sociedade civil e que, naquilo que

couber, se apliquem a elas as determinações estipuladas para as Comissões

Nacionais de Incentivo e Fomento à Cultura (art. 5º e 6º); 2) propostas de alteração

no Procultura aprovadas na Pré-Conferência Setorial de Teatro e Conferência

Nacional de Cultura: 2.1) inclusão de item que acrescente aos mecanismos de

implementação do Procultura os programas setoriais de artes, criados por leis

específicas, com orçamentos e regras próprias (art. 2º: acrescentar Item V); 2.2)

inclusão de parágrafo que garanta a não aplicação dos critérios relativos à dimensão

econômica na avaliação dos projetos culturais cujas atividades ou formas de
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produção não podem ser autossustentáveis devido à sua própria natureza ou

objetivos (art. 8º); 2.3) inclusão de parágrafo que exclua a necessidade de prestação

de contas nos moldes da Lei de Contratos e Licitações - (8.666/1993) - para a

categoria de prêmios concedidos através das seleções públicas; 2.4) garantia de

montante de recursos destinados ao Fundo Nacional de Cultura nunca inferior ao

montante disponibilizado para a renúncia fiscal de que trata o Capítulo IV da referida

lei (art. 60); 2.5) retificação que institui o Prêmio Teatro Brasileiro, no sentido de

garanti-lo como programa setorial para o teatro, regulamentado por lei específica e

dotação orçamentária própria (art. 66) para fomentar núcleos artísticos teatrais com

trabalho continuado, produção de espetáculos teatrais e circulação de espetáculos ou

atividades teatrais; 3) propostas de alteração no Procultura aprovadas na Pré-

Conferência Nacional de Cultura Setorial de Arquivos: 3.1) inclusão da palavra

"arquivos" entre os equipamentos culturais mencionados nos art. 1º e 3º, bem como

sua integração ao Sistema Nacional de Cultura, de modo a reconhecer o patrimônio

arquivístico como o instrumento de construção de identidades e de cidadania; 4)

proposta da Sra. Michelle Ferreira, gestora de projetos da Rede Minas: sejam

contemplados na lei, de forma mais efetiva, projetos relacionados às TVs públicas,

que têm uma função cultural e educativa relevante para a formação do cidadão; 5)

proposta do Sr. Paulo Morais, do Ponto de Cultura Museu da Oralidade Três

Corações: agilidade e transparência na tramitação dos projetos e programas do

Ministério, em especial no que se refere aos Pontos de Cultura; 6) proposta do Sr.

Fernando Rodrigues: previsão de mecanismos explícitos para a integração dos

artistas portadores de deficiência nos benefícios do Procultura; 7) propostas da Sra.

Paloma Goulart, advogada e Gestora Cultural, e do Sr. Célio Guiga, Conselheiro

Titular do Colegiado Setorial de Culturas Populares/Representação Sudeste e

integrante e Produtor Cultural do Grupo Tradicional Família Guiga, de Teixeiras: 7.1)

estipulação de dispositivo transitório prevendo data limite para que Estados e

Municípios criem seus Conselhos de Cultura, nas respectivas instâncias dos entes

federados; 7.2) estipulação de paridade representativa nos Conselhos entre a

sociedade civil e os órgãos públicos; 7.3) garantia de assentos nos Conselhos para

todos os setores culturais reconhecidos, de forma que não sejam restritos apenas a
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produtores artísticos; 7.4) garantia da representação das minorias dentro dos

Conselhos, tais como Mestres dos Conhecimentos Tradicionais, Artesãos,

representantes das Culturas Indígenas e Ciganas, para além dos outros setores já

evidenciados pela Indústria Cutural. 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 maio de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente.

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

18/5/2010

Às 10h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Adelmo Carneiro Leão (substituindo o Deputado Vanderlei Miranda, por indicação da

Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB) e Dilzon Melo (substituindo o Deputado Fahim

Sawan, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Weliton Prado. 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, as ameaças e perseguições

sofridas pelos professores da rede estadual de ensino que lutam pela implementação

do piso nacional do magistério no Estado. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Gladson Reis, Presidente da Associação

Metropolitana dos Estudantes Secundaristas da Grande Belo Horizonte; José Gomes

Filho, Diretor-Coordenador do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de

Minas Gerais - Sind-UTE-MG -, Subsede de Montes Claros; e William dos Santos,

Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Seção de Minas Gerais da OAB,

que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao

Deputado Weliton Prado, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais. 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.



____________________________________________________________________________
976

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos do Deputado Deputado Durval Ângelo (4) em que

solicita seja encaminhado ao Coordenador do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça de Direitos Humanos - CAO-DH - pedido de providências para

a reabertura da escola de jovens e adultos da comunidade quilombola de

Mangueiras; seja encaminhado à Secretaria de Educação de Belo Horizonte pedido

de providências para o retorno do professor da escola de jovens e adultos da

comunidade quilombola de Mangueiras; seja encaminhado à Sra. Déborah Macedo

Duprat de Britto Pereira, Subprocuradora-Geral da República, pedido de providências

para a defesa dos direitos da comunidade quilombola de Mangueiras, em Belo

Horizonte, e de outras minorias, encaminhando-se também cópia das notas

taquigráficas da reunião extraordinária da Comissão em 17/5/2010; e seja realizada

reunião de audiência pública para debater a violação dos direitos dos cidadãos de

Lagoa Santa, no que diz respeito ao meio ambiente e à moradia, que estaria sendo

causada pela construção de hotéis e pousadas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

18/5/2010

Às 14h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Vanderlei Miranda, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa

que a reunião se destina a debater, em audiência pública, a omissão do poder público

na fiscalização do transporte clandestino de escolares da RMBH. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Ten.-Cel. PM
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Roberto Lemos, Comandante do Batalhão de Trânsito de BH, representando o Cel.

PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG; Paulo Rubens Pereira

Diniz, Diretor de Fiscalização, Ronaldo de Assis Carvalho, Gerente de Fiscalização, e

Valmir Venâncio, Chefe do Núcleo de Fiscalização, representando José Elcio Santos

Monteze, Diretor-Geral do DER-MG; Luiz Cláudio Figueiredo, Coordenador de

Administração de Trânsito, representando Oliveira Santiago Maciel, Delegado-Geral

de Polícia e Chefe do Detran-MG; João Flávio Resende, Assessor da Presidência da

BHTRANS, e Antônio Cláudio S. S. Kubrusly, Gerente de Fiscalização do Transporte

Irregular da Diretoria de Ação Regional e Operação, representando Ramon Victor

Cesar, Presidente da BHTRANS; Renato Augusto Soares, Presidente da Cooperativa

dos Transportadores de Passageiros do Estado de Minas Gerais - Cooperminas -; e

Nivaldo José Soares Júnior, Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte

Turístico e de Fretamento da RMBH, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Vanderlei Miranda, autor do

requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Neste momento, registra-se a

presença do Deputado Antônio Carlos Arantes. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Durval Ângelo e Vanderlei Miranda em que solicitam

seja encaminhada aos órgãos e autoridades que mencionam cópia das notas

taquigráficas desta reunião; e Durval Ângelo (2) em que solicita seja encaminhado

pedido de providências ao Procurador-Geral de Justiça para orientar todos os

Promotores de Justiça do Estado a fiscalizar o transporte escolar, com a colaboração

do DER-MG; e seja encaminhado pedido de providências, com cópia das notas

taquigráficas desta reunião, ao Sr. Leonardo Barbabela, Promotor de Justiça, para

agendar reunião com a Cooperminas, a fim de discutir a fiscalização do transporte

clandestino. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão para a
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próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

Durval Ângelo, Presidente - Antônio Genaro - Zé Maia.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.714/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Regional Escola Família Agrícola

Margarida Alves, com sede no Município de Simonésia.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1, que apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a

matéria, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.714/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Regional Escola Família Agrícola Margarida Alves, com sede no

Município de Simonésia, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 2008, que tem

por finalidade promover uma educação de qualidade diferenciada, a partir do segundo

ciclo do ensino fundamental com pré-qualificação profissional no ensino médio e

superior, baseada no princípio da escola família agrícola e da pedagogia da

alternância, na modalidade regular ou de educação de jovens e adultos - EJA.

Os seus principais objetivos e atividades, além do mencionado, são promover

socialmente seus associados e o desenvolvimento rural sustentável solidário, através

da educação e da formação diferenciada de adolescentes, jovens e adultos;

implementar uma formação cidadã, integral e personalizada em harmonia com o meio

ambiente; contribuir para o estabelecimento de políticas públicas educacionais no

campo que respeitem a cultura e os anseios das populações locais; promover o

intercâmbio na área da educação, a produção de pesquisas e publicações, bem como

a realização de eventos, reuniões, círculos de estudo, debates e conferências;
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estimular a agricultura familiar, buscando incorporar novas culturas economicamente

viáveis e ecologicamente sustentáveis para a região; combater a exploração do

trabalho infantil, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente; capacitar e

habilitar profissões rurais atendendo a sua diversificação; promover a segurança

alimentar e nutricional através do projeto profissional dos estudantes e outros projetos

alternativos junto às famílias de baixa renda; e por fim incentivar ações de saúde e

assistência social, buscando alcançar o desenvolvimento econômico, social e o

combate à pobreza.

Cabe ressaltar que, com o objetivo de indicar que a sede da entidade, de acordo

com a ata da assembleia geral de 7/11/2009, é o Município de Conceição de

Ipanema, foi apresentada a Emenda nº 1 pela Comissão de Constituição e Justiça.

Diante dessas considerações, é oportuna a intenção de se lhe conceder a

pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.714/2009, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2010.

Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.740/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Sal da Terra, com

sede no Município de Coronel Fabriciano.

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 3.740/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Beneficente Sal da Terra, com sede no Município de Coronel Fabriciano,
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entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1998, que tem por finalidade promover

o desenvolvimento comunitário, individual e contribuir para a inclusão social, sempre

com intuito de atender às crescentes demandas das pessoas em situação de

vulnerabilidade.

No cumprimento dos seus objetivos programáticos, incentiva ações nas áreas da

assistência social, da educação e da saúde, sempre com intuito de melhorar a

qualidade de vida e resgatar a cidadania da população em vulnerabilidade social e

econômica, principalmente de crianças, adolescentes e dependentes químicos.

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° 3.740/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.776/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Aliados dos Produtores Rurais Opção das

Vertentes da Mantiqueira Barbacenense – Aprov –, com sede no Município de

Barbacena.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103,

I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.776/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Aliados dos Produtores Rurais Opção das Vertentes da Mantiqueira

Barbacenense – Aprov –, com sede no Município de Barbacena. Trata-se de entidade

civil sem fins lucrativos, fundada em 2007, que tem por finalidade incrementar o
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desenvolvimento das atividades agropecuárias nessa comunidade.

A Associação procura incentivar a colaboração entre os associados e o

desenvolvimento de suas atividades econômicas, assistindo-os no beneficiamento ou

industrialização de seus produtos. Realiza ainda o intercâmbio de experiências,

criando espaço para o comércio e oportunidade para que cada produtor mostre seu

produto, consolidando assim a socialização, a valorização recíproca, o

aperfeiçoamento das relações e a interação entre seus associados.

Diante dessas considerações, é oportuna a intenção de se lhe conceder a

declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.776/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2010.

Dilzon Melo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.949/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Maria Adélia – União, Força e

Amor, com sede no Município de Santa Luzia.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionaidade 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 3.949/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Maria Adélia – União, Força e Amor, com sede no Município de

Santa Luzia, que possui como finalidade a melhoria da qualidade de vida da

população local.

Para alcançar suas metas, a entidade promove atividades esportivas e culturais,

incentivando a solidariedade e a integração entre os moradores; oferece proteção à
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infância, à juventude, ao idoso e aos dependentes químicos; firma convênios com

órgãos públicos e privados para subsidiar suas iniciativas.

No entanto, é por meio da articulação, do desenvolvimento e da promoção de ações

nos âmbitos social, econômico, educacional e de saúde que a Associação atende à

comunidade de forma efetiva.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.949/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.332/2010

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o Projeto de Lei nº 4.332/2010 tem por

objetivo instituir a Comenda Governador Benedito Vadadares.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça e considerada jurídica, constitucional e legal. Agora compete a este órgão

colegiado apreciar a matéria quanto ao mérito, nos termos do art. 102, XIII,

combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.332/2010 tem por objetivo instituir a Comenda Governador

Benedito Valadares, com a finalidade de homenagear pessoas e instituições que se

tenham dedicado ao desenvolvimento político, cultural, econômico e social do Vale do

Rio Doce e da região Centro-Oeste do Estado. A Comenda será concedida

anualmente, pelo Governador do Estado, em cerimônia realizada no dia 4 de

dezembro, data do nascimento de Benedito Valadares, alternadamente nos

Municípios de Governador Valadares e Pará de Minas.

A relação dos agraciados, observada a quota mínima de 30% de mulheres, será

publicada em decreto contendo o nome completo, a qualificação, os dados

biográficos e os serviços prestados pelo homenageado.
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Benedito Valadares Ribeiro nasceu em Pará de Minas, em 1892. Bacharel em

Odontologia e Direito, foi advogado e Chefe de Polícia. Em sua vida política, foi

Vereador e Prefeito em Pará de Minas, Deputado Federal constituinte em 1933 e

1946, Senador, Interventor e Governador do Estado de Minas Gerais.

Apoiou a Aliança Liberal, formada por Minas Gerais, pelo Rio Grande do Sul e pela

Paraíba, que sustentava a candidatura de Getúlio Vargas à Presidência em oposição

à política paulista. Quando o movimento levou o gaúcho ao poder, Benedito

Valadares era Prefeito em Pará de Minas e fiel aliado do Governador Olegário Maciel.

A morte desse Governador durante o mandato instaurou uma intensa disputa

sucessória. Getúlio Vargas optou por Benedito Valadares, político sem expressão e

sem vínculo com os que disputavam o comando do Estado, mas executor fiel da

vontade do Presidente.

Em 1935, foi eleito pelos Deputados Estaduais constituintes para o cargo de

Governador do Estado, continuando como chefe do governo após a instauração do

Estado Novo, até 1945, quando Getúlio Vargas foi deposto.

Benedito Valadares tornou-se um político poderoso e ganhou fama por sua

habilidade nas negociações. Ao mesmo tempo, seu jeito simples foi responsável pelo

surgimento de um rico anedotário sobre sua pessoa. Coligado com outros

Interventores, fundou o Partido Social Democrático – PSD –, do qual foi Presidente

por vários anos. Apoiou a Revolução de 1964 e, com a extinção dos antigos partidos,

em 1966 filiou-se à Aliança Renovadora Nacional – Arena. Em 1971, aos 79 anos,

quando ocupava o cargo de Senador, retirou-se da vida pública.

Entre as realizações do governo de Benedito Valadares podemos citar a construção

do Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, da Penitenciária Agrícola de Neves, em

Ribeirão das Neves, e da Cidade Industrial, em Contagem; a reorganização do

sistema bancário do Estado e a transferência para a Capital mineira da sede do

Banco Mineiro da Produção, posteriormente Banco do Estado de Minas Gerais –

Bemge –; a remodelação da estrutura administrativa do Estado; a criação do Serviço

de Fomento à Produção do Algodão, do Conselho de Expansão Econômica do

Estado e do Departamento Estadual de Estatísticas; a implantação de escolas

técnicas e industriais.
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Benedito Valadares teve papel destacado na consolidação do chamado segundo

ciclo civilizacional brasileiro, com a implementação do Estado nacional-

desenvolvimentista, que garantiu direitos trabalhistas e progresso educacional e

cultural.

Segundo a justificação do autor, entre 1930 e 1980, o Brasil reforçou a sua

identidade nacional. Foram constituídos aparelhos públicos de educação e produção

científica e políticas culturais que contribuíram para a formação de uma cultura e de

uma identidade brasileiras. Em Minas Gerais, além da Cidade Industrial de

Contagem, foram construídas a conexão Vitória-Minas, da Central do Brasil, que

colocou Figueira do Rio Doce (atual Governador Valadares) em ligação com os

principais centros consumidores, em 1936; e, em 1943 e 1944, a Rodovia Rio-Bahia –

BR-116.

Assim, a Comenda Benedito Valadares visa estimular e valorizar ações em prol do

desenvolvimento cultural, econômico e social da região Centro-Oeste de Minas

Gerais e do Vale do Rio Doce.

Conclusão

Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei

nº 4.332/2010.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

Eros Biondini, Presidente - Carlos Gomes, relator - Antônio Carlos Arantes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.426/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Durval Ângelo, objetiva declarar de

utilidade pública a Casa Abrigo Leleco para Crianças, com sede no Município de

Espera Feliz.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal. Vem agora a este órgão colegiado

para deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.426/2010 pretende declarar de utilidade pública a Casa Abrigo
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Leleco para Crianças, entidade civil sem fins lucrativos, que busca desenvolver no

Município de Espera Feliz importante trabalho na área da assistência social em

benefício de crianças que estejam em situação de risco e aguardando decisão judicial

para adoção.

A documentação anexada ao processo demonstra que essa instituição desenvolve

atividades diversas, sempre com o intuito de promover condições de melhoria na

qualidade de vida das crianças sob seus cuidados.

Dessa forma, acreditamos ser merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.426/2010, em

turno único.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.432/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Mãos que Acolhem – AMA –, com sede no

Município de Ataleia.

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 4.432/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Mãos que Acolhem – AMA –, com sede no Município de Ataleia, entidade

civil sem fins lucrativos, fundada em 2008, que tem por finalidade desenvolver

atividades voltadas especialmente para a área da assistência social.

Para cumprimento dos seus objetivos programáticos, fomenta projetos nas áreas da

educação, cultura, proteção e defesa da saúde, integridade da família, da

maternidade, da infância, da adolescência, da terceira idade e das pessoas
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portadoras de deficiência. Também desenvolve programas de orientação,

capacitação e atualização profissional e de defesa e preservação do meio ambiente.

Além disso, combate a fome e a pobreza e promove o desenvolvimento econômico e

social.

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° 4.432/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.435/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Embaixada do Altíssimo – Geração Davi –,

com sede no Município de Contagem.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada. Agora, cabe a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a

proposição, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.435/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Embaixada do Altíssimo – Geração Davi –, fundada em 2000, com sede

no Município de Contagem, que tem por finalidade desenvolver atividades voltadas

para a área da assistência social.

No cumprimento de suas finalidades, a entidade ampara mulheres, crianças e

adolescentes; presta assistência social aos menos favorecidos; promove a defesa da

ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores

universais, bem como combate à pobreza.

Pela relevância do trabalho desenvolvido, é oportuna a intenção de se conceder à
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instituição a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.435/2010, em

turno único.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.436/2010

Comissão de Cultura

Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Eros Biondini, objetiva declarar de utilidade

pública a Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de Coromandel - AAPCC -,

com sede no Município de Coromandel.

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 4.436/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de Coromandel – AAPCC –, com

sede no Município de Coromandel, entidade civil, sem fins lucrativos, que busca

desenvolver o associativismo entre os artesãos e produtores caseiros da comunidade

local.

A fim de atingir seus objetivos programáticos, a instituição procura promover a

defesa dos direitos e interesses de seus associados; aprimorar o processo produtivo

e a qualidade dos produtos; implementar, divulgar e comercializar os produtos por

meio da participação em feiras e eventos similares; além de buscar novas tecnologias

para o incremento da eficiência e da produtividade.

Por sua iniciativa de inegável importância econômica e social, é justo conceder-lhe

o título declaratório de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.436/2010 em

turno único.
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Sala das Comissões, 20 de maio de 2010.

Marcus Pestana, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Nova Vida, com sede no

Município de Sete Lagoas.

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 4.440/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Comunitária Nova Vida, com sede no Município de Sete Lagoas.

Entidade civil sem fins lucrativos, a Associação foi fundada em 2004 e tem por

finalidade ser um instrumento de caráter social, educacional e profissionalizante.

Para cumprimento de seus objetivos programáticos, a instituição fomenta projetos

nas áreas de educação, cultura, desenvolvimento integral e proteção à família, à

maternidade, à infância, à adolescência e à juventude. Também desenvolve cursos

de capacitação e formação profissional, visando à integração de seus associados no

mercado de trabalho; programas e projetos de sistemas alternativos de geração de

renda; serviços na área de comunicação; atividades de apoio na recuperação e

reinserção social de dependentes químicos.

Pela relevância do trabalho desenvolvido pela Associação, é oportuno que seja

declarada de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.440/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.444/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Creche Criança Feliz do Ana Moura, com sede no Município de

Timóteo.

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 4.444/2010 pretende declarar de utilidade pública a Creche

Criança Feliz do Ana Moura, com sede no Município de Timóteo. Entidade civil sem

fins lucrativos, a Creche tem por objetivo cuidar gratuitamente de crianças carentes

de até 6 anos cujos pais exerçam atividades laborativas fora do lar no período diurno,

proporcionando-lhes a extensão da educação básica e infantil e buscando seu

desenvolvimento integral, tanto em seu aspecto físico, quanto psicológico, intelectual

e social.

Além do mais, a instituição coordena programas e projetos comunitários de

erradicação da pobreza e de incentivo ao combate à fome; proporciona aos seus

assistidos atividades nas áreas da educação, da cultura, do esporte e do lazer; e

desenvolve programas de proteção à saúde da família, de combate à mortalidade

infantil e à desnutrição, por meio do incentivo ao aleitamento materno.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.444/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.449/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Evangélica Ágape –

Acea –, com sede no Município de Contagem.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 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 4.449/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Evangélica Ágape – Acea –, com sede no Município de

Contagem, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 2004, que tem por finalidade

congregar as pessoas daquela comunidade, promovendo o seu desenvolvimento.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, desenvolve atividades diversas,

sempre com o intuito de melhorar a qualidade de vida de seus associados,

especialmente dos mais carentes, incentivando a participação concreta na defesa dos

interesses coletivos para a consolidação da cidadania.

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° 4.449/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.452/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação do Bairro Novo Horizonte, com sede no Município de

Timóteo.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
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concluiu por sua juridicidade, constitucionaidade e legalidade com 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 nº 4.452/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

do Bairro Novo Horizonte, com sede no Município de Timóteo, que tem como

finalidade realizar obras e ações para a melhoria da qualidade de vida da população

local.

Com esse propósito, a entidade desenvolve atividades culturais, esportivas e

recreativas; ministra cursos profissionalizantes; orienta sobre a preservação do meio

ambiente; firma convênios com órgãos públicos e privados para subsidiar suas

iniciativas; cria núcleos de trabalho conforme a aptidão de cada associado,

objetivando a formação de novas lideranças.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º

de seu estatuto.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.452/2010,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.453/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Jardim Vitória,

com sede no Município de Santana do Paraíso.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta
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Comissão deliberar conclusivamente sobre a proposição, conforme preceitua o art.

103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.453/2010 tem por escopo seja declara de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Jardim Vitória, com sede no Município de

Santana do Paraíso, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 2007, que tem por

finalidade promover o desenvolvimento comunitário por meio da integração social.

A documentação anexada ao processo demonstra que a instituição desenvolve

importantes atividades nas áreas social e cultural, que fomentam a dignificação do

grupo humano, sempre com o intuito de promover condições de melhoria na

qualidade de vida da comunidade de Santana do Paraíso.

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° 4.453/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.454/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa Senhora da Piedade e

São Vicente de Paulo, com sede no Município de Açucena.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1, que apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a

proposição, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.454/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Nossa Senhora da Piedade e São Vicente de Paulo, com
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sede no Município de Açucena, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 2002,

que tem por finalidade promover o desenvolvimento comunitário por meio da

integração social.

A documentação anexada ao processo demonstra que a instituição desenvolve

atividades diversas, sempre no intuito de promover condições de melhoria na

qualidade de vida de seus associados e dos carentes em geral, principalmente, dos

idosos.

Por isso, é oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida declaração de

utilidade pública.

Cabe ressaltar, por fim, que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem por objetivo dar nova redação ao art. 1º, 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° 4.454/2010, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.457/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município de Buritizeiro.

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 4.457/2010 pretende declarar de utilidade pública o Asilo São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Buritizeiro, entidade civil sem fins

lucrativos que tem como finalidade desenvolver atividades assistenciais e de

promoção humana, trabalhando para valorizar o indivíduo e a comunidade.
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Na consecução de seus propósitos, a instituição mantém estabelecimento

destinado a abrigar idosos de ambos os sexos, proporcionando-lhes assistência

material e moral, visando à preservação de sua saúde física e mental; ampara e

assiste os reconhecidamente pobres residentes na localidade, por meio de seus

conselhos particulares, conferências vicentinas, obras unidas e especiais.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º

de seu estatuto.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.457/2010,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.463/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro de Desenvolvimento Comunitário Vila Leonina, com sede

no Município de Belo Horizonte.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionaidade 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 4.463/2010 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Desenvolvimento Comunitário Vila Leonina, com sede no Município de Belo

Horizonte, 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
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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 e

conservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável.

Assim, busca incentivar o voluntariado, defender os direitos de seus assistidos e

difundir valores universais como ética, cidadania, paz e democracia.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.463/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.478/2010

Comissão de Cultura

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, objetiva

declarar 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 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 4.478/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Folclórica das Escolas de Samba de São Sebastião do Paraíso, com

sede nesse Município, entidade civil sem fins lucrativos que busca desenvolver

atividades folclóricas e artísticas.

Para atingir seus objetivos programáticos, fomenta projetos de pesquisa e

divulgação das manifestações culturais da região; promove a preservação da

memória cultural do Município; e procura constituir valiosa parceria com o poder

público e instituições congêneres para a implementação de projetos favorecedores da

arte e da cultura naquela comunidade e no Estado.

Por sua iniciativa de inegável importância, é justo conceder-lhe o título declaratório
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de utilidade pública.

Conclusão

Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.478/2010, em

turno único.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2010.

Marcus Pestana, relator.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 19/5/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento de José Oliveira de Castro,

ocorrido em 15/5/2010, em Piumhi. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 22 DE MAIO DE 2010

ATAS

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 20/5/2010

Presidência dos Deputados Neider Moreira e Délio Malheiros

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Ofício nº 43/2010 (encaminhando o Projeto de Lei nº 4.597/2010),

do Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº 59/2010 -

Projetos de Lei nºs 4.598 a 4.606/2010 - Requerimentos nºs 6.207 a 6.225/2010 -

Comunicações: Comunicação do Deputado Sávio Souza Cruz - Interrupção e

reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues -

Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio

Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta -

Chico Uejo - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -

Eros Biondini - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira

- Jayro Lessa - João Leite - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Guedes - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Neider Moreira) - Às 14h1min, 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
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- O Deputado Vanderlei Miranda, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Gustavo Valadares, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

“OFÍCIO Nº 43/2010*

Belo Horizonte, 19 de maio de 2010.

Exmo. Sr. Presidente,

Submeto à aprovação dessa augusta Assembleia Legislativa, com fulcro no art. 77,

§ 3º, II, da Constituição Estadual, o projeto de lei, em anexo, acompanhado da devida

justificativa, que objetiva estabelecer a data-base para a revisão anual dos

vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais, nos termos do disposto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Certo da colaboração de V. Exa., renovo a expressão de meu apreço.

Conselheiro Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais.

Fundamentação

Encaminho para deliberação dessa augusta Assembleia Legislativa, nos termos dos

artigos 66, inciso II, e 77, § 3º, inciso II, da Constituição Estadual, e art. 4º, inciso III,

da Lei Complementar n 102, de 17-1-2008, o projeto de lei, em anexo, que objetiva

estabelecer a data-base para a revisão anual dos vencimentos e proventos dos

servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos termos do disposto

no art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso X, determina a obrigatoriedade de

revisão geral anual dos vencimentos e proventos, de modo a assegurar a

recomposição dos estipêndios dos servidores ativos e inativos, sujeitos às perdas

inflacionárias.

Dispõe o supracitado artigo:

Art. 37 – (...)

X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art.

39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa
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privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e

sem distinção de índices;

Com a aprovação do projeto de lei ora encaminhado, estar-se-á, dessa forma,

dando cumprimento a outro princípio constitucional, qual seja, o da irredutibilidade

real de vencimentos.

Impende observar, por oportuno, que a revisão anual destina-se tão-somente a

assegurar o poder aquisitivo dos estipêndios dos servidores, não constituindo

aumento efetivo.

Propomos, pois, a fixação, em 1º de maio, a data-base para revisão dos

vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais, a exemplo do Projeto de Lei 4.389/2010, encaminhado a essa Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais.

PROJETO DE LEI Nº 4.597/2010

Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - Fica fixada em 1º de maio a data-base para revisão dos vencimentos e

proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos

termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Ten.-Cel. PM Ronaldo Resende dos Anjos, Comandante do 12º Batalhão de

Polícia Militar, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.838/2010 , da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Denilson Silva Reis, Prefeito Municipal de São Tiago, manifestando seu

descontentamento com o agendamento do ciclo de debates “Pacto federativo,

questão tributária e políticas públicas no Brasil” para os dias 19 e 20/5/2010, pois na

mesma ocasião acontece a XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.
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2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59/2010

Acrescenta os §§ 3º e 4º ao art. 142 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Ficam acrescentados ao art. 142 da Constituição do Estado os seguintes

§§ 3º e 4º:

“Art. 142 - (...)

(...)

§ 3º - Para o ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia Militar – QO-PM – é exigido

o título de Bacharel em Direito e concurso público de provas e títulos, realizado com a

participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais.

§ 4º - O cargo de Oficial do Quadro de Oficiais da Polícia Militar – QO-PM –, com

competência para o exercício da função de Juiz Militar e das atividades de polícia

judiciária militar, integra, para todos os fins, a carreira jurídica militar do Estado.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 20 de maio de 2010.

Mauri Torres - Alberto Pinto Coelho - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho

Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Genaro - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Duarte

Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo

Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair

Nogueira - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Neider Moreira -

Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Walter Tosta - Wander
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Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição representa um avanço para o

sistema de Defesa Social, na medida em que insere no texto da Constituição do

Estado, como carreira jurídica militar do Estado, a dos Oficiais da Polícia Militar de

Minas Gerais – PMMG –, ao mesmo tempo em que estabelece como requisito para

ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia Militar – QO-PM – a formação em Direito.

O conceito de “carreira jurídica” tem sido construído a partir da observação das

atividades desenvolvidas por aqueles que têm o título de bacharel em Direito, dadas a

imprecisão terminológica e a falta de previsão normativa para o termo.

Percebe-se que existe, na prática, um conjunto de atividades desenvolvidas por

determinados órgãos que, por suas características, colocam os integrantes de seus

quadros de carreira entre aqueles que lidam rotineiramente com atividades jurídicas.

É o que se pode dizer dos Juízes, Promotores, Defensores Públicos, Procuradores do

Estado e outros, que possuem alguns requisitos para assim serem considerados,

tendo como principal o bacharelado em Direito.

As demais atividades desses agentes públicos - para se considerar dentro de uma

carreira jurídica - giram em torno do título de bacharel em Direito, como a prerrogativa

dos Defensores Públicos de exercer a advocacia em defesa dos interesses dos

cidadãos, a do Promotor de Justiça como titular da ação penal e a do Juiz em proferir

a sentença. Observa-se que todos esses cargos exercem atividade jurídica, mas cada

um no limite de sua competência.

Nesse contexto, os Oficiais da Polícia Militar exercem cotidianamente funções

privativas que exigem preponderantemente a utilização de conhecimento jurídico,

como no caso da interpretação e da aplicação da lei penal militar e processual penal

militar, em razão de exercer a presidência do auto de prisão em flagrante, de inquérito

policial militar e de processo de deserção; na atuação em atividade de polícia

judiciária militar; na composição do Tribunal de Justiça Militar, em Primeira Instância,

na qualidade de Juiz militar e, em Segunda Instância, como Juiz Coronel PM, neste

caso equiparado, para fins de Direito, a Desembargador do Tribunal de Justiça.

A atividade judiciária militar tem previsão no texto da Constituição Federal,

conforme se observa:
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“Art. 124 - À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos

em lei.

Parágrafo único - A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a

competência da Justiça Militar.

Art. 125 - (...)

(...)

§ 3º - A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a

Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos

Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por

Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte

mil integrantes. (Parágrafo com redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional

nº 45, de 8/12/2004.)

§ 4º - Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos

Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos

disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil,

cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos

oficiais e da graduação das praças.”

No Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.002, de 1969) são

especificadas as competências:

“Art. 8º - Compete à Polícia judiciária militar:

a) apurar os crimes militares, bem como os que, por lei especial, estão sujeitos à

jurisdição militar, e sua autoria;

b) prestar aos órgãos e juízes da Justiça Militar e aos membros do Ministério

Público as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, bem

como realizar as diligências que por eles lhe forem requisitadas;

c) cumprir os mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar;

d) representar a autoridades judiciárias militares acerca da prisão preventiva e da

insanidade mental do indiciado;

e) cumprir as determinações da Justiça Militar relativas aos presos sob sua guarda

e responsabilidade, bem como as demais prescrições deste Código, nesse sentido;

f) solicitar das autoridades civis as informações e medidas que julgar úteis à
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elucidação das infrações penais, que esteja a seu cargo;

g) requisitar da polícia civil e das repartições técnicas civis as pesquisas e exames

necessários ao complemento e subsídio de inquérito policial militar;

h) atender, com observância dos regulamentos militares, a pedido de apresentação

de militar ou funcionário de repartição militar à autoridade civil competente, desde que

legal e fundamentado o pedido.”

A Constituição do Estado, por sua vez, detalhou a estrutura da Justiça Militar

Estadual, com relevância para o papel dos Oficiais da Polícia Militar:

“Art. 109 - A Justiça Militar é constituída, em primeiro grau, pelos Conselhos de

Justiça e, em segundo, pelo Tribunal de Justiça Militar.

Art. 110 - O Tribunal de Justiça Militar, com sede na Capital e jurisdição em todo o

território do Estado, compõe-se de juízes Oficiais da ativa, do mais alto posto da

Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, e de juízes civis, em número ímpar,

fixado na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, excedendo o número de juízes

Oficiais ao de juízes civis em uma unidade.

(...)

Art. 111 - Compete à Justiça Militar processar e julgar o policial militar e o bombeiro

militar em crime militar definido em lei, e ao Tribunal de Justiça Militar, decidir sobre a

perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça.”

A Lei Complementar nº 59, de 2001, que contém a organização e a divisão

judiciárias do Estado, estabelece privativamente ao Oficial atividades consideradas

eminentemente jurídicas. É o que se observa:

“Art. 184 - A Justiça Militar Estadual, com jurisdição no território do Estado de Minas

Gerais, é constituída, em 1º grau, pelos Juízes de Direito do Juízo Militar e pelos

Conselhos de Justiça, e, em 2º grau, pelo Tribunal de Justiça Militar. [...]

(...)

Art. 186 - O Tribunal de Justiça Militar, com sede na Capital e jurisdição em todo o

território do Estado de Minas Gerais, compõe-se de sete membros, dentre eles três

Juízes oficiais da ativa do mais alto posto da Polícia Militar e um Juiz oficial da ativa

do mais alto posto do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, integrantes de seus

respectivos quadros de oficiais, e três Juízes civis, sendo um da classe dos Juízes de
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Direito do Juízo Militar e dois representantes do quinto constitucional. [...]

(...)

Art. 203 - Os Conselhos de Justiça têm as seguintes categorias:

I - Conselho Especial de Justiça;

II - Conselho Permanente de Justiça.

§ 1º - Os Conselhos Especiais de Justiça são constituídos por um Juiz de Direito do

Juízo Militar, que exerce a sua presidência, e por quatro Juízes Militares, sendo um

oficial superior de posto mais elevado que o dos demais Juízes, ou de maior

antiguidade, no caso de igualdade de posto, e de três oficiais com posto mais elevado

que o do acusado, ou de maior antiguidade, no caso de igualdade de posto.

(Parágrafo com redação dada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 85, de

28/12/2005.)

§ 2º - Os Conselhos Permanentes de Justiça são constituídos por um Juiz de

Direito do Juízo Militar, que exerce a sua presidência, por um oficial superior e por

três oficiais de posto até Capitão, das respectivas corporações.

Art. 204-A - Os Conselhos de Justiça têm as seguintes competências:

I - o Conselho Especial de Justiça, a de processar e julgar os oficiais nos crimes

militares definidos em Lei, exceto os cometidos contra civis;

II - o Conselho Permanente de Justiça, a de processar e julgar as praças, nestas

incluídas as praças especiais, nos crimes militares definidos em Lei, exceto os crimes

militares cometidos contra civis;

(...)

Art. 207 - Os Juízes Militares serão sorteados entre militares do serviço ativo,

segundo relação remetida trimestralmente pelo órgão competente da Polícia Militar e

do Corpo de Bombeiros Militar a cada uma das Auditorias Judiciárias Militares, na

qual constarão o posto, a antiguidade e o lugar onde servirem, sendo essa relação

publicada em boletim até o dia cinco do último mês do trimestre.

(...)

Art. 209 - O oficial escolhido para compor Conselho de Justiça fica dispensado de

qualquer outra função ou obrigação militar durante o período de sua convocação,

devendo seu comandante ou oficial ao qual estiver subordinado observar e respeitar
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essa disposição.

Parágrafo único - Os Juízes Militares sorteados trimestralmente para compor o

Conselho Permanente de Justiça ficarão à disposição da Justiça Militar.

(...)

Art. 213 - Compete aos Conselhos Especiais e Permanentes de Justiça:

I - processar e julgar os crimes previstos na legislação penal militar, ressalvadas a

competência do Juiz de Direito do Juízo Militar nos crimes militares praticados contra

civis e a competência originária do Tribunal de Justiça Militar;

II - decretar a prisão preventiva do acusado, revogá-la ou restabelecê-la, no curso

do processo, ressalvada a competência do Juiz de Direito do Juízo Militar nos crimes

militares praticados contra civis;

III - converter em prisão preventiva a detenção de acusado ou ordenar-lhe a soltura,

justificadamente;

IV - conceder menagem e liberdade provisória, bem como revogá-las, no curso do

processo;

V - declarar a inimputabilidade de indiciado ou de acusado, nos termos da lei penal

militar, quando, no inquérito ou no curso do processo, tiver sido verificada tal

condição, mediante exame médico legal;

VI - decretar medidas preventivas e assecuratórias, nos processos pendentes de

seu julgamento;

VII - decidir questões de direito ou de fato suscitadas durante a instrução criminal

ou durante o julgamento;

VIII - ouvir as partes para se pronunciar na sessão a respeito das questões nela

suscitadas;

IX - praticar os demais atos que lhe competirem, por força da lei processual militar.”

Observa-se, portanto, a construção de um ordenamento jurídico que coloca o Oficial

da Polícia Militar entre aqueles que exercem rotineiramente atividade jurídica, dentro

de sua competência legal. Somente no ano de 2009, foram realizadas 1.819 seções

dos Conselhos de Justiça nos quais se evidenciou a participação dos Oficiais como

juizes militares.

O requisito do bacharelado em Direito para ingresso na carreira de Oficial



____________________________________________________________________________
1006

representa o fechamento de todo um conjunto na construção de um conceito que

colocará o Oficial da PMMG na condição de integrante de uma carreira jurídica, que

definimos como “carreira jurídica militar”, dadas as características do tema.

Além das atividades judiciárias as quais exigem preponderantemente a utilização do

conhecimento jurídico, existem outras que justificam o conhecimento técnico

específico na área do Direito para os Oficiais, como a realização de processos e

procedimentos para conformação de atos administrativos disciplinares e a

participação em comissões de licitação, com a realização de contratos e convênios.

Outrossim, ressalta-se ser fundamental, tanto do ponto de vista institucional quanto

da política de integração, a manutenção de igualdade de “status” funcional entre o

Delegado de Polícia Civil e o Oficial de Polícia Militar, nivelando-se a exigência de

bacharelado em Direito para ingresso em ambas as carreiras de Polícia, com

equiparação a carreira jurídica do Estado.

Finalmente, destacamos como razão para que esta proposta venha a ser convertida

em emenda à Constituição o fato de que a capacitação técnico-jurídica do Oficial de

Polícia Militar, assegurada pelo curso de Direito, vem ao encontro do princípio

constitucional da eficiência, o que representa um enorme avanço e adequação aos

novos pilares da administração pública moderna.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.598/2010

Dá denominação à Rodovia LMG-308, que liga o Município de Capelinha ao

entrocamento da BR-367, trevo de acesso a Minas Novas, no Município de Turmalina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Rodovia Antônio Maurílio de Macedo Costa a Rodovia

LMG-308, que liga o Município de Capelinha ao entroncamento da BR-367, trevo de

acesso a Minas Novas, no Município de Turmalina.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 20 de maio de 2010.

Djalma Diniz

Justificação: A indicação do nome de Antônio Maurílio de Macedo Costa,
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popularmente conhecido como “Seu” Maurílio Macedo, para denominar o trecho da

Rodovia LMG-308 que liga os Municípios de Capelinha e Turmalina (entroncamento

com a BR-367/trevo de acesso ao Município de Minas Novas), visa a prestar justa

homenagem à um exemplo de homem público a ser seguido pelas novas gerações de

administradores municipais daquela região.

Prefeito por dois mandatos no Município de Turmalina, o primeiro de 1º/2/67 a

31/1/71 e o segundo de 31/1/77 a 31/1/81, teve efetiva participação no gerenciamento

de novos conceitos da administração pública, e mesmo com a parca arrecadação do

Município à época, conseguiu entre outras memoráveis realizações: a criação do

ginásio estadual, das Escolas Estaduais Badaró Junior, Fidelcino Viana em

Mendonça, de Cacaratiba, Senhora da Piedade, Joaquim Ferreira no Povoado de

Bom Jesus do Peixe Cru e várias outras escolas municipais nos diversos Distritos e

povados da zona rural. Como precursor da implantação de um plano de diretor que

procurava conciliar a necessidade do crescimento da cidade com os interesses da

sociedade, executou o alargamento da Avenida Saudade, construção de redes de

água potável e esgotamento sanitário na sede do Município e em Veredinha, cabendo

lembrar que a implantação desses benefícios de saneamento básico foram realizados

na “base da enxada e do enxadão”, tamanha a obstinação em levar o progresso ao

povo de sua terra. Promoveu a criação da rodovia ligando Turmalina a Mendonça, a

construção da ponte alta sobre o Rio Araçuaí, sobre o Rio Itamarandiba ligando as

comunidades de Curtume e Kaquente; a inauguração do Hospital São Vicente de

Paulo em 1978, a eletrificação rural em Veredinha, Caçaratiba e Mendonça, a

construção do campo de futebol de Veredinha; a implantação de unidades de

diversos órgãos públicos, tais como: a Polícia Militar, a MinasCaixa, os Correios e a

Emater, por exemplo.

Em vista do exposto, espero contar com o apoio dos nobres parlamentares desta

Casa Legislativa à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.599/2010
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Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Vila

Casal e Adjacências – Amavic –, com sede no Município de Ubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

do Bairro Vila Casal e Adjacências – Amavic –, com sede no Município de Ubá.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 20 de maio de 2010.

Durval Ângelo

Justificação: Fundada em 1988 por iniciativa de seus moradores, a Associação dos

Moradores e Amigos do Bairro Vila Casal e Adjacências – Amavic –, com sede no

Município de Ubá, é uma instituição sem fins econômicos, de caráter beneficente e

comunitários, que tem finalidades educacionais, culturais, sociais, desportivas e

recreativas.

Para a consecução de seus propósitos, a entidade realiza atividades voltadas para

a promoção do desenvolvimento social e comunitário daquelas localidades; a

proteção das famílias carentes nas áreas de saúde, educação, habitação e

assistência social, principalmente com programas de atenção à maternidade, à

criança, ao adolescente e ao idoso; a integração de seus cidadãos no mercado de

trabalho, por meio de cursos profissionalizantes; a prestação de assistência jurídica,

educacional, médica e odontológica; o combate da fome e da pobreza, especialmente

com o plantio de hortas domiciliares e comunitárias e a criação de pequenas fábricas.

Considerando que o trabalho efetuado pela entidade contribui para o fortalecimento

da vida comunitária, do sentido de coletividade e da cidadania, 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 4.600/2010

Declara de utilidade pública a Fundação Pastor Erci Antônio Pereira, com sede no

Município de Juiz de Fora.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Fundação Pastor Erci Antônio

Pereira, com sede no Município de Juiz de Fora.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 20 de maio de 2010.

Marcus Pestana

Justificação: A Fundação Pastor Erci Antônio Pereira, com sede no Município de

Juiz de Fora, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

por escopo promover educação de base, tecnoprofissionalizante e cursos livres.

Com esse propósito, a entidade produz e divulga obras de cunho intelectual, por

meio de periódicos e outros meios de comunicação, e incentiva a profissionalização

com vistas à qualificação e inserção no mercado de trabalho.

Além desse trabalho na área cultural, a Fundação realiza atividades voltadas à

proteção e ao amparo à família, por meio de atendimento à criança, à gestante, à

terceira idade e às pessoas com necessidades especiais, bem como ações de

assistência social e assessoramento jurídico.

Considerando o valioso trabalho desenvolvido pela Fundação Pastor Erci Antônio

Pereira, 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 4.601/2010

Institui o Dia de Combate ao Crack no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o dia 19 de outubro como o Dia de Combate ao Crack no

Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - O poder público promoverá nesta data, com a participação da sociedade e

do Conselho Estadual Antidrogas - Conead -, eventos para o combate ao “crack”,

com debates, palestras de conscientização nas escolas e em locais públicos.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 20 de maio de 2010.

Ruy Muniz

Justificação: É notória a evolução do consumo e do comércio de drogas e

entorpecentes em nosso país, entre os quais uma substância de destaca pelo seu

poder de destruição e pelo aumento do consumo nos últimos anos, o “crack”.

“Estudo recente realizado em Salvador, São Paulo, Porto Alegre e no Rio de

Janeiro detectou um aumento do número de usuários de ‘crack’ em tratamento ou

internados em clínicas para atendimento a dependentes de álcool e drogas. Eles

respondem por 40% a 50% dos indivíduos em tratamento, dependendo da clínica e

de sua localização. A idade média dos usuários de ‘crack’ (31 anos) é inferior à dos

demais pacientes em tratamento (42 anos). Entre os dependentes desta droga, 52%

são desempregados.”

O levantamento foi coordenado pelo psiquiatra Félix Kesser, Vice-Diretor do Centro

de Pesquisa em Álcool e Drogas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e

membro da Associação Brasileira de Estudos sobre Álcool e Drogas.

A preocupação com esta droga desencadeou uma campanha do Grupo RBS

chamada “Crack nem Pensar”, que visa declarar guerra ao “crack”. A droga é mais

potente que outras substâncias químicas, leva 12 segundos para chegar ao cérebro e

causa sensação de euforia. A vontade de usá-la é incontrolável, o que faz com que o

usuário se torne agressivo, minta, roube e se prostitua, além de se tronar alvo de

doenças pulmonares e circulatórias que podem levar à morte. Além disso, os usuários

se expõem à violência e a situações de perigo que também podem matá-lo.

Desta forma, com o objetivo de mobilizar nosso Estado nessa grande campanha,

criamos este projeto de lei, que pretende fazer do dia 19 de outubro Dia de Combate

ao Crack no Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.602/2010

Declara de utilidade pública a Associação Espaço Vida, com sede no Município de

Extrema.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Espaço Vida, com sede

no Município de Extrema.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 20 de maio de 2010.

Ruy Muniz

Justificação: A Associação Espaço Vida, com sede no Município de Extrema tem

por finalidade a assistência social e educacional sem nenhuma discriminação,

encontra-se legalmente amparada 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 declaração anexa.

Em face do exposto, 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 4.603/2010

Declara de utilidade pública o Campo Belo Atlético Clube, com sede no Município

de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Campo Belo Atlético Clube, com sede

no Município de Sabará.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 20 de maio de 2010.

Wander Borges

Justificação: O esporte desenvolve valores como afetividade, percepções,

expressão, raciocínio e criatividade, razão pela qual representa importante

instrumento de socialização, educação, promoção de saúde, identidade cultural e

cooperação dos povos.

Os benefícios atribuídos à atividade fizeram com que a Organização das Nações
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Unidas, embasada em recente estudo, recomendasse a adoção do esporte como

instrumento de políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento humano.

Em 15/12/89, visando tornar o esporte uma vigorosa ferramenta de inclusão social,

a sociedade civil organizou-se e fundou o Campo Belo Atlético Clube. Sua

constituição legal foi efetivada em 2/2/90, configurando-se uma pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo incentivar a prática esportiva

amadora e promover integração social por meio do esporte.

A entidade tem como finalidade estatutária proporcionar a difusão de atividades

sociais, cívico-culturais e desportivas, especialmente, o futebol, podendo, ainda,

praticar ou competir em todas as modalidades esportivas amadoristas especializadas.

A associação, além de promover e incentivar a prática desportiva, presta relevantes

serviços à comunidade, uma vez que desenvolve ações que visam atender as

crescentes necessidades e demandas da população por esporte, sobretudo, o

destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, tendo por

principal propósito contribuir para seu desenvolvimento humano e promover sua

inclusão social.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pelo Campo Belo Atlético Clube.

- 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 4.604/2010

Altera a Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, que dispõe sobre a política

estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo e altera dispositivo da Lei nº

12.040, de 28 de dezembro de 1995, que dispõe sobre a parcela de receita do

produto de arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios, de que trata o inciso II

do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O § 4º da Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“§ 4º - É obrigatória a exibição pelos fabricantes e importadores, em local visível,
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nos estabelecimentos comerciais e nas redes de assistência técnica autorizada, da

informação com os seguintes dizeres: “este estabelecimento está obrigado a recolher

disquete de computador, lâmpada fluorescente, pilhas e baterias descartadas pelo

consumidor”.

Art. 2º - O § 4º da Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, passa a vigorar como

§ 5º.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 20 de maio de 2010.

Inácio Franco

Justificação: A Lei nº 13.766, de 30/11/2000, dispõe sobre a política estadual de

apoio e incentivo à coleta seletiva de resíduos sólidos. Apesar de a referida norma

dispor sobre a questão da destinação final dos disquetes de computador, lâmpadas

fluorescentes, pilhas e baterias, determinando que os estabelecimentos que

comercializam esses produtos estão obrigados a recolhê-los e dar-lhes destinação

adequada, os consumidores desconhecem essa obrigação, ficando até o momento

sem saber que destino dar a tais resíduos.

A informação ao consumidor é imprescindível para que a lei tenha efetividade,

motivo pelo qual apresentamos esta proposição, contando com o apoio dos nobres

pares para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Meio Ambiente para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.605/2010

Declara de utilidade pública o Nacional Futebol Clube, com sede no Município de

Belo Horizonte.

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 Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 20 de maio de 2010.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: As principais finalidades do Nacional Futebol Clube são proporcionar a
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difusão do civismo e da cultura física, principalmente o futebol, praticar ou competir

em todas as modalidades esportistas amadoristas e desenvolver projetos em parceria

com organizações governamentais e não governamentais e órgãos públicos ou

privados que visem desenvolvimento cultural, econômico, educacional, esportivo e

político-social.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarado de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.606/2010

Proíbe a cobrança de taxa para a expedição e registro de diploma pelas escolas

privadas de educação básica e pelas instituições públicas e privadas de ensino

superior.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – É vedada às escolas privadas de educação básica e às instituições

públicas e privadas de ensino superior a cobrança de taxa para a expedição e registro

de diploma.

Parágrafo único – É ressalvada a cobrança de despesas para a confecção de

diplomas cuja impressão, a pedido do aluno, necessite de recursos gráficos

especiais.

Art. 2º – O inciso I do art. 3º da Lei nº 14.086, de 6 de dezembro de 2001, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º – (...)

I – as indenizações decorrentes de condenações por dano causado a bem a que se

refere o art. 1º e as multas advindas do descumprimento dessas condenações,

ressalvadas as multas advindas da cobrança de taxa para a expedição e registro de

diploma, que reverterão ao Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência - FIA;”.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 20 de maio de 2010.

Comissão de Participação Popular
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- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.969/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.207/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Escola Estadual Dom Pedro I pelos 85 anos de sua

fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.208/2010, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Vidraçaria Terra pelos 10 anos de sua fundação.

Nº 6.209/2010, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Grupo Séculus pelos 50 anos de sua fundação. (-

Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 6.210/2010, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sra. Laura Medioli pelo lançamento do livro de crônicas

"Levementeleve", de sua autoria. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 6.211/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Rede Padrão de Comunicação, na pessoa do seu Presidente,

Geraldo Padrão, pela realização da 8ª edição do evento "Gente que faz 2010 ". (- À

Comissão de Transporte.)

Nº 6.212/2010, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Concessionária Roma Fiat, na pessoa do empresário Expedito

Teixeira, pelo recebimento do Prêmio Qualidade Total de Atendimento - QTA - 2010,

concedido pela Fiat Automóveis. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 6.213/2010, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Murilo Badaró por sua eleição para a Presidência da

Academia Mineira de Letras. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 6.214/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Anatel pedido de providências para a imediata suspensão da cobrança indevida do

PIS e da Cofins nas contas de telefone, bem como para a edição de norma que

autorize o cálculo e a devolução dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco

anos pelos consumidores.
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Nº 6.215/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Aneel pedido de providências para a imediata suspensão da cobrança indevida do

PIS e da Cofins nas contas de luz, bem como para a edição de norma que autorize o

cálculo e a devolução dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos pelos

consumidores. (- Distribuídos à Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 6.216/2010, do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Passos pelos 162 anos de emancipação

desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 6.217/2010, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Fazenda e à Presidência do Ipsemg pedido de

informações sobre os valores repassados desde 2005 pelo Tesouro Estadual ao

Ipsemg para abatimento da dívida de R$675.559.917,20.

Nº 6.218/2010, da Comissão de Fiscalização Financeira, 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 Lei

Complementar nº 64, de 2002.

Nº 6.219/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de informações sobre os dados

constantes nos registros do Sistema Único de Saúde relativos ao uso de drogas

ilícitas na área abrangida pela 3ª Região Integrada de Segurança Pública.

Nº 6.220/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de informações sobre a violência,

a criminalidade e os acidentes de trânsito ocorridos nas rodovias sob

responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal na área correspondente à 3ª Região

Integrada de Segurança Pública. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 6.221/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de providências para se

designar um Juiz Substituto para responder pela Vara de Execuções Criminais na

Comarca de Vespasiano, durante o período de licença-maternidade da Juíza titular, e

para se instalar a segunda Vara de Execuções Criminais na mesma Comarca,

conforme previsto na Lei de Organização e Divisão Judiciárias.



____________________________________________________________________________
1017

Nº 6.222/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Defensor Público-Geral pedido de providências para se designarem

Defensores Públicos para a Comarca de Vespasiano, tendo em vista a inexistência

desses servidores na referida Comarca.

Nº 6.223/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Juiz da Comarca de Caratinga pedido de providências para se ouvir

Mauro Alves, interno no Presídio de Caratinga, e se encaminharem medidas para a

agilização de seu processo. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.224/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Subsecretaria de Administração Prisional pedido de informações

sobre o relatório da investigação interna no Presídio de Caratinga, com data de

10/5/2010 e assinado por Carlos Teixeira de Siqueira. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 6.225/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Defensoria Pública na Comarca de Caratinga pedido de providências

para se analisar a situação dos seguintes internos no Presídio de Caratinga:

Alexandre Alves do Carmo, que reclamou de sua situação prisional, e Paulo César

Pereira - Infopen 62.430 -, que alegou já ter cumprido sua pena. (- À Comissão de

Administração Pública.)

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Sávio Souza Cruz.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar esta parte da reunião à

realização do ciclo de debates “Pacto federativo, questão tributária e políticas

públicas no Brasil”.

- A ata deste evento será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Délio Malheiros) - Estão reabertos os nossos trabalhos

ordinários.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
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continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de segunda-feira, dia 24, às 20 horas, nos termos do

edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 19/5/2010

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eros Biondini,

Carlos Gomes e Tenente Lúcio, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Eros Biondini, 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 e

comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Ricardo Augusto

Simões Campos, Presidente da Copasa-MG (6/5/2010); e Antônio Jorge de Souza

Marques, Secretário de Saúde (7/5/2010). O Presidente acusa o recebimento do

Projeto de Lei nº 4.332/2010, em turno único, do qual designou relator o Deputado

Carlos Gomes. Registra-se a presença do Deputado Antônio Carlos Arantes. O

Deputado Tenente Lúcio retira-se da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.332/2010 (relator: Deputado

Carlos Gomes). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

5.924 a 5.926, 5.935 a 5.937, 5.989, 5.991, 5.995, 6.008, 6.024, 6.113 e 6.115/2010.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos do Deputado Alencar da Silveira Jr. (11) em que solicita
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seja encaminhado ao Secretário de Transportes e Obras Públicas pedido de

providências relativas às voçorocas de Cachoeira do Campo, Distrito do Município de

Ouro Preto, que têm colocado dezenas de famílias em risco eminente; sejam

encaminhados ao Comando da Polícia Militar do Estado e à Secretaria de Governo

pedidos de providências para transformar a 8ª Companhia Independente de Ouro

Preto em Batalhão; seja encaminhado ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas

e Rodagem de Minas Gerais - DER-MG - pedido de providências para garantir maior

periodicidade nos serviços de manutenção das estradas estaduais que ligam Santo

Antônio do Leite, Engenheiro Correa e Miguel Burnier, Distritos de Ouro Preto, aos

Municípios de Ouro Branco e Itabirito; seja encaminhado ao Diretor-Geral do DER-

MG pedido de providências para a reestruturação da Rodovia dos Inconfidentes, que

liga a BR-040 ao Município de Ouro Preto; seja encaminhado ao Diretor-Geral do

DER-MG pedido de providências para implantar linha de ônibus entre o Aeroporto de

Confins e o Município de Ouro Preto; seja encaminhado à Secretaria de Turismo -

Setur - pedido de informações sobre as ações da Pasta no atendimento ao Circuito

Turístico dos Diamantes, em especial ao Município do Serro; sejam encaminhados à

Secretaria de Governo e ao DER-MG pedidos de providências para recuperar a pista

do Aeroporto do Serro; seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais -

Cemig - pedido de providências para a reestruturação da matriz de energia elétrica de

Milho Verde e São Gonçalo do Rio das Pedras, Distritos do Município do Serro, em

razão das demandas turísticas dessas localidades; seja encaminhado à Polícia Militar

do Estado de Minas Gerais pedido de providências para implantar um posto policial

no Distrito de Milho Verde; seja realizada reunião de audiência pública no Município

de Poços de Caldas para debater as potencialidades turísticas da região, tendo em

vista a Copa do Mundo de 2014; e seja encaminhada à Loja Maçônica União

Mutuense 17 de Maio, do Município de Mutum, moção de aplauso pelos seus 80 anos

de fundação. 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 maio de 2010.

Alencar da Silveira Jr., Presidente.
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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

20/5/2010

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado André Quintão,

membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Adelmo

Carneiro Leão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir,

em audiência pública, a eficácia e a eficiência dos conselhos criados com o objetivo

de permitir a participação direta da sociedade na gestão dos entes públicos e a

discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. José Maria Borges, Coordenador

Institucional, representando o Sr. Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de

Estado de Saúde; Renato Almeida de Barros, Diretor da Coordenação Intersindical

dos Servidores e Diretor SindSaúde; Guilherme Neves, Presidente da Associação

S.O.S. Bairros, que são convidados a tomar assento à mesa. 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. Registra-se a presença da Sra.Gislene

Gonçalves dos Reis, Presidente da Associação dos Usuários do Transporte Coletivo

de Belo Horizonte, Região Metropolitana. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença do parlamentar, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2010.

Carlin Moura, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PROJETO DE LEI Nº 4.576/2010

Os Anexos I e II, publicados nesta edição, fazem parte do Projeto de Lei nº
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4.576/2010, encaminhado pela Mensagem nº 503/2010, publicados na edição de

20/5/2010.

ANEXO I

METAS FISCAIS

- LDO 2011 -

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2011

ANEXO I - METAS FISCAIS

ANEXO I .1 - DEMONSTRATIVO DE METAS FISCAIS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

(§ 1º, Art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000)

1 - METAS ANUAIS DE 2011 A 2013

O presente demonstrativo estabelece a meta de resultado primário, como

percentual do Produto Interno Bruto – PIB do país, para o exercício de 2011 e indica

as metas para 2012 e 2013, revendo-se as indicadas para os anos de 2012 e 2013

nas próximas proposições de suas diretrizes orçamentárias. Os valores identificados

na tabela 1 foram apurados seguindo determinação da Portaria da Secretaria do

Tesouro Nacional nº 462, de 5 de agosto de 2009, e abrange os órgãos da

Administração Direta, dos Poderes e entidades da Administração Indireta,

constituídas pelas autarquias, fundações, fundos especiais e empresas dependentes

do Tesouro Estadual.

A tabela 1 destaca os valores correntes e constantes de receitas e despesas,

primárias e totais, e da dívida pública consolidada do Estado de Minas Gerais

projetadas.

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

2011

* - A tabela contendo os valores correntes e constantes de receitas e despesas,

primárias e totais, e da dívida pública consolidada do Estado de Minas Gerais foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

O cálculo das metas descritas na tabela 1 foi realizado considerando-se
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principalmente o cenário macroeconômico contido no Projeto de Lei das Diretrizes

Orçamentárias para 2011 - LDO 2011 da União, cujos parâmetros macroeconômicos

considerados estão descritos na tabela 1.1.

TABELA 1.1

PARÂMETROS MACROECONÔMICOS

* - A tabela 1.1, contendo os parâmetros macroeconômicos descritos acima, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

Para efetuar o cálculo em valores constantes de 2010, os valores correntes foram

deflacionados com base nas variações previstas para o Índice de Preço ao

Consumidor Amplo, IPCA, destacadas na tabela 1.1.

A meta de superávit primário do Estado de Minas Gerais para 2011 é de 0,07% do

PIB nacional, o que equivale a R$ 2.821 milhões em valores correntes. A receita

primária do estado deverá situar-se em torno de 1,18% do PIB em 2011. Prevê-se, no

exercício, que a despesa primária alcance 1,00% do PIB nacional, o que assegurará

a obtenção do resultado primário fixado. No biênio subseqüente, é indicado que o

superávit primário situar-se-á em 0,08% do PIB do país.

O Estado de Minas Gerais persistirá na busca de crescente eficiência na exploração

adequada de sua base arrecadadora, de forma eficaz e eficiente, sobretudo o ICMS,

cuja arrecadação projetada em 2011 representa 61,79% da receita primária estadual.

A ação governamental e o dinamismo da economia mineira têm refletido o incremento

da participação mineira na arrecadação do imposto em nível nacional, mesmo não

tendo havido majoração, no estado, de alíquota do imposto.

De acordo com as estatísticas do Conselho de Política Fazendária – CONFAZ, a

participação relativa de Minas Gerais elevou-se para 9,8% do total da arrecadação

desse imposto no país em 2009, ante 9,2% observado no início da década.

O controle permanente dos gastos públicos tem permitido ao estado obter ganhos

na eficiência das despesas gasto governamentais, possibilitando a continuidade das

ações dos projetos estruturadores estabelecidos no Plano Plurianual de Ação

Governamental em sintonia com a meta de superávit primário fixada.

Apesar da crise econômica espera-se que a obtenção de resultados primários seja

capaz de ser determinante na relação entre a dívida líquida consolidada/PIB,
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conforme a trajetória das proporções indicadas na tabela 1. Projeta-se o resultado

nominal em torno de 0,05% do PIB em 2011.

Mesmo com a redução das atividades econômicas nacionais e estaduais em 2009,

espera-se uma performance satisfatória nas finanças públicas estaduais, e a meta

fixada para o Estado de Minas Gerais em 2011 e as indicadas para o biênio

subseqüente são compatíveis com a quase totalidades dos objetivos e as metas

formuladas pela União em seu Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011,

cumprindo-se destacar:

- opção pela manutenção dos mesmos parâmetros macroeconômicos,

considerando inclusive a perspectiva de crescimento real anual de 5,5% previsto para

o PIB para 2011, 2012 e 2013;

- esforços no sentido da obtenção da relação receita primária como proporção do

PIB próxima às observadas nos últimos anos;

- o resultado primário fixado para Minas Gerais reflete a continuidade da política de

austeridade fiscal implantada no estado e o percentual de 0,07% em relação ao PIB

representa 7,37% do estabelecido para o conjunto formado pelos estados, municípios

e suas estatais que é de 0,95% do PIB;

- esforços no sentido de manter a trajetória de queda da dívida pública líquida do

setor público e do déficit nominal como proporções do PIB.

A administração das finanças públicas no estado possibilitou quedas na relação

entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida, que se manteve em

176,32% em 2008. Em 2009 esta relação teve ligeira elevação, atingindo 179,49%,

porém ainda em patamares bem inferiores aos legalmente estabelecidos para tal

relação. Para 2010 e os dois anos subseqüentes trabalha-se com a perspectiva de

manutenção da dívida nos patamares mencionados.

As metas fiscais do triênio 2011-2013 para o Estado de Minas Gerais reiteram a

firme opção do governo estadual pela responsabilidade fiscal. Espera-se que elas

sejam capazes de contribuir para tanto para a manutenção da estabilidade

macroeconômica, quanto para o processo de crescimento dos investimentos públicos

no estado.

No que se refere às projeções das Parcerias Público-Privadas (PPP), conforme
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demonstrado na tabela 1, para o exercício de 2011 não há previsão de receitas

primárias advindas dos contratos de PPP até então celebradas pelo Estado de Minas

Gerais. No tocante às despesas primárias, importa salientar que os contratos PPP da

Rodovia MG-050 e do Complexo Penal já se encontram assinados e o contrato das

Unidades de Atendimento Integrado deverá ser assinado ainda em 2010, podendo

haver despesas decorrentes do mesmo já no ano de 2011.

As despesas primárias geradas em decorrência da contraprestação pecuniária

assumida pelo Estado de Minas Gerais para o exercício de 2011 perfazem um

montante aproximado de R$ 75,4 milhões, compondo este valor as despesas

referentes ao contrato da MG 050, num total estimado de R$ 9.252.485,40; as

despesas do contrato do Complexo Penal, num montante de R$ 51.178.320,71; e as

despesas relativas à concessão administrativa de Unidades de Atendimento

Integrado, que estimam um total de R$15.040.818,00. Neste último caso, como ainda

não foi concluída a licitação das suas unidades, para fins de cálculo da

contraprestação foi utilizado o teto estipulado para a licitação.

Outros projetos de PPP serão implementados pelo Estado de Minas Gerais e

encontram-se em diferentes fases de desenvolvimento. Dentre eles estão a

Concessão Administrativa do Estádio Governador Magalhães Pinto (Estádio Mineirão)

e a Concessão da Implantação e Operação de Rede Viária do Entorno da Cidade

Administrativa de Minas Gerais, que ainda não tiveram sua modelagem econômico-

financeira concluída, razão pela qual não foi possível informar os valores na tabela 1.

2. METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE

RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E

MONTANTE DA DÍVIDA.

As projeções das metas anuais para a LDO 2011 e para os anos subseqüentes

foram estabelecidas em função das expectativas quanto ao desempenho das

atividades econômicas do país, das projeções para outros indicadores

macroeconômicos, além dos desempenhos esperados para algumas categorias de

receitas e de principais categorias de despesas, tendo como referência as metas

fiscais estabelecidas nos anos anteriores.

I – Principais Parâmetros Macroeconômicos
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Os principais parâmetros para as projeções coincidem com os do cenário

macroeconômico que compõe o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União

para 2011, cujos valores estão descritos na tabela 1.1.

II – Metodologia e Memória de Cálculo das Projeções das Receitas

As projeções anuais de Receitas do Estado de Minas Gerais, calculadas a partir

das variáveis mencionadas, são apresentadas na tabela 2 para o período de 2011 a

2013:

TABELA 2 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TOTAL DAS RECEITAS

* - A tabela 2, contendo o total das receitas, foi publicada na edição do “Diário do

Legislativo” de 22.5.2010.

II. 1 - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Fontes de Receitas

As descrições seguintes apresentam a metodologia e o cálculo das principais fontes

de receitas do Estado de Minas Gerais destacadas na tabela 2 e que compõem a

LDO 2011.

II-1-1 - Receitas Correntes

As Receitas Correntes do Estado, compostas tanto por recursos de arrecadação

própria quanto pelos recebidos por meio de transferências, têm como base de

projeções, as variáveis macroeconômicas citadas, sobretudo os comportamentos

esperados para o PIB e para a inflação nos períodos vindouros, conforme detalhado a

seguir:

Receita Tributária

A receita tributária de Minas Gerais é composta por quatro impostos, além das

taxas de competência estadual.

A tabela 2.1 discrimina as metas fiscais de arrecadações tributárias estabelecidas

pelo Estado nas LDOs de 2008 a 2010 e as projetadas para o período de 2011 a

2013, com suas variações nominais anuais.

TABELA 2.1 - ESTADO DE MINAS GERAIS

RECEITA TRIBUTÁRIA - R$ MILHÕES CORRENTES - 2008-2013

* - A Tabela 2.1, contendo a receita tributária de 2008 a 2013, foi publicada na

edição do “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.
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A principal fonte de receita tributária é o ICMS. Nas três últimas LDOs esse imposto

teve participação média de 83,3% na arrecadação tributária O IPVA apresenta-se

como a segunda maior fonte geradora desses recursos, sendo responsável por 7,3%

da arrecadação, ao se considerar a média das últimas três LDOs. Os valores das

receitas tributárias de 2011 a 2013 foram conseguidos por meio do somatório das

projeções das diversas fontes que a compõem.

Arrecadação do ICMS

A arrecadação do ICMS apresenta forte inter-relação com o desempenho das

atividades econômicas, especialmente aquelas direcionadas para a comercialização

interna, uma vez que as destinadas às exportações são imunes ou isentas, causando

apenas efeitos indiretos sobre as operações internas, através de seus impactos sobre

o consumo interno, via renda. Assim, a arrecadação do ICMS depende das atividades

de fiscalização e controle da arrecadação por parte dos estados quanto, e, sobretudo,

do dinamismo das atividades produtivas do país.

Os dados da série de ICMS foram tomados em valores correntes e os parâmetros

foram extraídos do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) Federal para

os anos de 2011 a 2013. Além disso, as projeções utilizaram uma série de modelos

econométricos, cujas previsões foram agregadas em uma média ponderada pelo

inverso dos quadrados dos resíduos das diversas projeções. Foram usados modelos

não paramétricos de alisamento exponencial (Exponential Smoothing), com algoritmo

de Holt Winters aditivo e multiplicativo, e ARIMA (parametrizado). Utilizou-se, como

base, a arrecadação mensal do ICMS no período de janeiro de 1995 a março de

2010.

A tabela 2.2 apresenta os valores das metas fiscais das LDOs de 2008 a 2010 e os

projetados para o período de 2011 a 2013.

TABELA 2.2 - ESTADO DE MINAS GERAIS

RECEITA DE ICMS - R$ MILHÕES CORRENTES - 2008-2013

* - A tabela 2.2, contendo a receita de ICMS de 2008 a 2013, foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

Arrecadação do IPVA

As projeções para a LDO 2011 e os dados das metas fiscais das LDOs de 2008 a
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2010 estão indicados na tabela 2.3.

TABELA 2.3 - ESTADO DE MINAS GERAIS

RECEITA DE IPVA - R$ MILHÕES CORRENTES - 2008-2013

* - A tabela 2.3, contendo a receita de IPVA de 2008 a 2013, foi publicada no “Diário

do Legislativo” de 22.5.2010.

As projeções do IPVA para 2011-2013 são baseadas nas informações das

arrecadações mensais no período de janeiro de 2001 a março de 2010. Utilizando-se

o modelo ARIMA, os valores foram confrontados com os parâmetros do Projeto de

LDO Federal. A receita de IPVA foi projetada em bases mensais e apresentada em

bases anuais.

Imposto de Renda Retido na Fonte

Refere-se ao montante do Imposto de Renda Retido na Fonte do funcionalismo

público estadual arrecadado pelo Estado e que se incorpora como receita tributária

estadual.

O montante estabelecido pelo Estado nas metas fiscais das LDOs de 2008 a 2010 e

os valores projetados para 2011-2013 estão discriminados na tabela 2.4. Os valores

são projetados em função da participação relativa do IRRF sobre a folha de

pagamento nas últimas três LDOs e o perfil de incidência do tributo sobre os níveis

salariais.

TABELA 2.4 - ESTADO DE MINAS GERAIS

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - R$ MILHÕES CORRENTES

2008-2013

* - A tabela 2.4, contendo o Imposto de Renda Retido na Fonte de 2008 a 2013, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

Demais Receitas Tributárias

As demais Receitas Tributárias são compostas pela arrecadação do ITCD e pelas

diversas taxas cobradas no âmbito estadual, tanto pela administração direta quanto

pela indireta. O somatório destas receitas correspondeu a 4,54%, em média, das

metas fiscais de arrecadação tributária, projetadas nas LDOs de 2008 a 2010.

A tabela 2.5 mostra o total previsto desses valores nas LDOs de 2008 a 2010 e o

total projetado na LDO para 2011 a 2013.
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TABELA 2.5 - ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMAIS RECEITAS TRIBUTÁRIAS - R$ MILHÕES CORRENTES

2008-2013

* - A tabela 2.5, contendo as demais receitas tributárias de 2008 a 2013, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

O ITCD correspondeu em média a 10,0% do montante das demais receitas

tributárias nas projeções das LDOs de 2008 a 2010. As projeções para esta LDO e

para os dois períodos seguintes foram feitas com base no modelo ARIMA que teve o

IPCA projetado como parâmetro de crítica.

Para as taxas, na sua quase totalidade, foram utilizados como base para as

projeções, os valores históricos observados em exercícios recentes (2001 a 2009) e

foram utilizados modelos ARIMA e de Alisamento Exponencial.

Receitas de Contribuições Sociais

Os valores projetados das Contribuições Sociais para os anos de 2011 a 2013

tiveram como referência os valores dos gastos com pessoal previstos, para este

período, além das regras de contribuições estabelecidas pelo Regime Próprio de

Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos a partir do exercício de

2002.

Ressaltamos que, para efeito de projeções foram considerados os totais previstos

para a contribuição compulsória do servidor junto ao IPSEMG, para custear

assistência médica, hospitalar e odontológica, mesmo depois do julgamento de

inconstitucionalidade da cobrança, feito pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em

face de não haver mudanças na arrecadação dessa contribuição, pois a mesma

permanecerá voluntária.

Ressaltamos também, que a partir do exercício de 2010 foram incluídas as receitas

intraorçamentárias, conforme o disposto na Portaria Interministerial nº 338, de

26/04/2006.

Os valores destas contribuições nas LDOs de 2008 a 2010 e os projetados para

2011 a 2013 estão dispostos na tabela 2.6.

TABELA 2.6 - ESTADO DE MINAS GERAIS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - R$ MILHÕES CORRENTES
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2008-2013

* - A tabela 2.6, contendo as receitas de contribuições de 2008 a 2013, foi publicada

no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

Receita Patrimonial

A Receita Patrimonial é o segundo conjunto de receitas arrecadadas pelo Estado

dentre as desvinculadas da tributação. Suas principais fontes de arrecadação são

provenientes de recursos recebidos na forma de dividendos procedentes da

distribuição de resultados feitas pelas empresas nas quais o Estado é acionista e, de

recursos originados da remuneração de depósitos bancários.

Com base no fluxo da arrecadação recente e em previsões sobre o desempenho

futuro, estima-se a arrecadação no montante descrito na tabela 2.7, para o período de

2011 a 2013.

TABELA 2.7 - ESTADO DE MINAS GERAIS

RECEITA PATRIMONIAL - R$ MILHÕES CORRENTES - 2008-2013

* - A tabela 2.7, contendo a receita patrimonial de 2008 a 2013, foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

Receitas de Transferências

As receitas de transferências são distribuídas em três grupos: as Transferências da

União, as Transferências Multigovernamentais e “Outras Transferências”.

Com base no histórico recente das diversas fontes que compõem as transferências,

nas determinações constitucionais e nas previsões em relação aos valores a serem

transferidos, a tabela 2.8 discrimina os valores para o período 2008-2013.

TABELA 2.8 - ESTADO DE MINAS GERAIS

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS - R$ MILHÕES CORRENTES

2008-2013

* - A tabela 2.8, contendo a receita de transferências de 2008 a 2013, foi publicada

no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

Receitas de Transferências da União

Neste conjunto são incluídas as transferências de recursos da União para o Estado

estabelecida em função de determinações constitucionais e legais. A maioria delas

tem como base geradora, o compartilhamento da arrecadação de determinados
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tributos de competência da União, cada um deles com mecanismos próprios de

apuração dos valores transferidos.

Nas estimativas das LDOs de 2008 a 2010, essas transferências tiveram

participação relativa média de 54,06% no total dos recursos transferidos ao Estado.

A tabela 2.9 mostra os valores das transferências ao Estado de Minas Gerais nas

LDOs de 2008 a 2010 e os valores projetados para 2011 a 2013:

TABELA 2.9 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - R$ MILHÕES CORRENTES

2008-2013

* - A tabela 2.9, contendo as transferências da União de 2008 a 2013, foi publicada

no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

No conjunto das transferências constitucionais três delas destacam-se pela

importância relativa: o FPE (Fundo de Participação dos Estados), a compensação

pelas exportações (Lei Kandir) e as transferências do SUS. No exercício de 2004

foram incorporados nestas transferências os recursos da CIDE (Contribuição de

Intervenção no Domínio Econômico) que tem menor peso relativo no total destas

transferências.

O FPE tem como origem parte da arrecadação federal do Imposto de Renda e do

Imposto sobre Produtos Industrializados. Do total arrecadado pelo Governo Federal

com estes impostos, 21,5% formam o FPE. Este, por sua vez, é repartido aos

Estados através de índices estabelecidos em lei, sendo que a participação de Minas

Gerais é de 4,45% do total.

Os montantes do FPE estabelecidos pelo Estado nas LDOs de 2008 a 2010 e os

valores projetados para a LDO no período de 2011 a 2013, estão apresentados na

tabela 2.10. Os valores para 2011 a 2013 foram obtidos através de observações dos

valores apurados em anos anteriores, e aplicou-se para as metas de 2011 a 2013 as

variações projetadas para o PIB e para o IPCA.

TABELA 2.10 - ESTADO DE MINAS GERAIS

RECEITA DO FPE - R$ MILHÕES CORRENTES - 2008-2013

* - A tabela 2.10, contendo a receita do FPE de 2008 a 2013, foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 22.5.2010.
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As transferências do SUS (Sistema Único de Saúde) compõem a segunda mais

importante fonte das transferências da União ao Estado.

Os valores projetados por Minas Gerais nas LDOs de 2008 a 2010 e os montantes

estimados para 2011 a 2013 estão listados na tabela 2.11.

TABELA 2.11 - ESTADO DE MINAS GERAIS

RECEITA DO SUS - R$ MILHÕES CORRENTES - 2008-2013

* - A tabela 2.11, contendo a receita do SUS de 2008 a 2013, foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

Os valores são estimados para 2011 a 2013 a partir do valor médio real dos últimos

três anos, atualizadas pela variação projetada do IPCA e PIB.

Outra importante fonte de recursos transferidos ao Estado pela União refere-se à

compensação pelas isenções das exportações.

Os montantes projetados para 2011 a 2013, e os estimados pelo Estado nas LDOs

de 2008 a 2010, estão listados na tabela 2.12.

TABELA 2.12 - ESTADO DE MINAS GERAIS

RECEITA DE COMPENSAÇÕES DAS EXPORTAÇÕES

R$ MILHÕES CORRENTES - 2008-2013

* - A tabela 2.12, contendo a receita de compensações das exportações de 2008 a

2013, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

Os valores previstos para 2011 a 2013 foram estimados na expectativa da

manutenção dos mecanismos de transferências de recursos, por intermédio de um

aparato legal, tanto em termos da compensação quanto através de auxílio, que

sustente a continuidade dessas transferências, num valor no mínimo igual ao previsto

para 2011.

As outras fontes de transferências constitucionais que compõem o total das

Transferências da União englobam recursos do Fundo de Exportação (FEPex.), da

QESE (Quota Estadual do Salário Educação), da CIDE (Contribuição de Intervenção

do Domínio Econômico), além de outras de menor importância relativa. As “Outras

Receitas de Transferências” incluem ainda recursos oriundos dos convênios

assinados entre as Secretarias e demais entidades do Estado com os Ministérios e

demais entidades federais. As estimativas para 2011 a 2013 são baseadas nas
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projeções feitas pelo governo federal através da STN e nas taxas de variações

previstas para a inflação e para o PIB. Quanto aos convênios, a estimativa para 2011

foi informada pelas secretarias e entidades estaduais convenentes. Tais valores estão

discriminados na tabela 2.13.

TABELA 2.13 - ESTADO DE MINAS GERAIS

OUTRAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

R$ MILHÕES CORRENTES  - 2008-2013

* - A tabela 2.13, contendo as outras receitas de transferências da União de 2008 a

2013, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

As Outras Receitas Correntes são compostas por Multas e Juros de Mora, Receita

da Dívida Ativa Tributária e Outras. No que se refere às receitas de multas, juros e

dívida ativa do ICMS as projeções valeram-se dos modelos ARIMA, além da projeção

de valores históricos observados em exercícios recentes (2001 a 2009) e do modelo

de Alisamento Exponencial. Os demais componentes foram projetados tendo por

base os valores históricos observados em exercícios recentes (2001 a 2009).

Receitas de Capital

As Operações de Crédito, as Alienações de Bens e as Amortizações Financeiras

dos Fundos Estaduais de natureza rotativa compõem as Receitas de Capital.

Os valores das Receitas de Capital estimadas pelo Estado nas LDOs de 2008 a

2010 e os previstos para a LDO 2011 a 2013 estão apresentados na tabela 2.14.

TABELA 2.14 - ESTADO DE MINAS GERAIS

RECEITAS DE CAPITAL - R$ MILHÕES CORRENTES - 2008-2013

* - A tabela 2.14, contendo as receitas de capital de 2008 a 2013, foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

As Operações de Crédito e as Amortizações Financeiras são as mais expressivas

dentre as receitas de capital.

Operações de Crédito

O Estado de Minas Gerais vem, nos últimos anos, mantendo um gerenciamento

intensivo sobre suas finanças, sobretudo na busca da eficiência do gasto público. Em

função dos resultados alcançados, o Estado contraiu novos empréstimos, sobretudo

externos, com o aval da União.
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TABELA 2.15 - ESTADO DE MINAS GERAIS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - R$ MILHÕES CORRENTES - 2008-2013

* - A tabela 2.15, contendo as operações de crédito de 2008 a 2013, foi publicada

no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

Para 2011 a 2013, são consideradas as seguintes Operações de Crédito: junto ao

BID (PROACESSO 2ª fase; 3ª parceria do Programa de Parceria para o

Desenvolvimento de Minas Gerais); junto ao BIRD (Adicional à 2ª parceria do contrato

para financiar investimentos do Governo do Estado de Minas Gerais em programas

nas áreas de educação, saúde, meio ambiente, infra-estrutura e controle fiscal) e

junto ao BNDES (Reforma do Mineirão e o Sistema Rodoviário Vale do Aço 2). Os

valores a contratar, em reais, foram considerados a preços de 31-12-2009 (Fonte:

SCOC/SEF).

Alienações de Bens e Amortizações de Empréstimos

As Alienações de Bens são provenientes essencialmente de ativos dos extintos

bancos estaduais. Os valores são relativamente baixos em termos das Receitas de

Capital previstas para o Estado.

As previsões das Amortizações de Empréstimos foram feitas baseadas nos

contratos dos fundos que as originaram e nas taxas previstas de inflação

consideradas nas demais previsões para os anos de 2011 a 2013. Elas estão

discriminadas na tabela 2.16.

TABELA 2.16 - ESTADO DE MINAS GERAIS

ALIENAÇÃO DE BENS E AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

R$ MILHÕES CORRENTES - 2008-2013

* - A tabela 2.16, contendo as alienações de bens e a amortização de empréstimos

de 2008 a 2013, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

III - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas

As metas anuais de Despesas para o Estado de Minas Gerais foram projetadas

com base na sua evolução histórica, nos índices previstos na variação de preços

(IPCA), nos compromissos legais do governo e nas políticas definidoras da ação

governamental.

Os valores das principais categorias de despesas previstos para o Estado no
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período de 2011 a 2013 estão consolidados na tabela 2.17.

TABELA 2.17 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TOTAL DAS DESPESAS

* - A tabela 2.17, contendo o total das despesas de 2008 a 2013, foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

Despesas Correntes

As despesas correntes são aquelas que não contribuem, diretamente, para a

formação ou aquisição de um bem de capital. São compostas pelos dispêndios com

pessoal e encargos sociais, pelos juros e encargos da dívida e pelas outras despesas

correntes.

Pessoal e Encargos Sociais

As despesas com pessoal e encargos sociais estimadas nas LDOs de 2008 a 2010

e as previstas para 2011 a 2013, com as respectivas taxas nominais de crescimento,

estão demonstradas na tabela 2.18.

TABELA 2.18 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PESSOAL E ENCARGOS - R$ MILHÕES CORRENTES - 2008-2013

* - A tabela 2.18, contendo as despesas com pessoal e encargos de 2008 a 2013,

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

A projeção dessa despesa para os anos de 2011 a 2013 foi realizada com base na

folha de abril de 2010, com crescimento vegetativo de 1,83% ao ano. Também foram

considerados os reajustes autorizados, os ingressos de novos agentes públicos,

observadas as disposições da Lei Complementar 101/2000.

Ressaltamos que a partir do exercício de 2010 foram excluídas as despesas com

obrigações patronais, conforme disposto na Portaria Interministerial nº 688, de

14/10/2005.

Juros e Encargos da Dívida

O demonstrativo dos valores estimados para juros e encargos da dívida nas LDOs

de 2008 a 2010, e os previstos para 2011 a 2013, estão dispostos na tabela 2.19.

TABELA 2.19 - ESTADO DE MINAS GERAIS

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - R$ MILHÕES CORRENTES

2008-2013
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* - A tabela 2.19, contendo as despesas com juros e encargos da dívida de 2008 a

2013, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

Os valores são projetados para 2011 a 2013 a partir dos termos de pagamentos

pactuados nos contratos, incluindo-se os da renegociação da dívida com o Governo

Federal, além dos pagamentos previstos nas operações de créditos extra-limite já

contratadas e com previsão de se efetivarem.

PIS/PASEP

Os valores do PIS/PASEP previstos nas LDOs de 2008 a 2010 e os do período

2011 a 2013 estão destacados na tabela 2.20.

TABELA 2.20 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PIS-PASEP - R$ MILHÕES CORRENTES - 2008-2013

* - A tabela 2.20, contendo os valores do PIS-PASEP de 2008 a 2013, foi publicada

no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

Os valores foram projetados para 2011 e 2013 a partir das previsões de receitas

que se constituem em base para a incidência do PASEP.

Transferências a Municípios

Estão incluídas neste conjunto as transferências estaduais aos municípios,

determinadas pela Constituição. Os valores previstos obedecem ao critério de

repartição legalmente estabelecido e as variações acompanham o desempenho da

receitas que as dão origem.

Os valores das transferências estabelecidos nas LDOs de 2008 a 2010 e os

previstos para 2011 a 2013 estão apresentados na tabela 2.21.

TABELA 2.21 - ESTADO DE MINAS GERAIS

TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - R$ MILHÕES CORRENTES

2008-2013

* - A tabela 2.21, contendo as transferências a Municípios de 2008 a 2013, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

Outras Despesas Correntes

A projeção da despesa relativa a Outras Despesas Correntes teve como parâmetro

os valores constantes nas LDOs de 2008 a 2010.

Também foram considerados, entre outros aspectos, os valores destinados ao
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cumprimento de vinculações constitucionais e legais, o pagamento de pensões, os

convênios com previsão de efetivarem, as contrapartidas de compromissos

assumidos pelo Estado e os recursos destinados à manutenção e ao gerenciamento

de projetos e atividades que fazem parte da programação orçamentária dos órgãos e

entidades estatais.

Os valores estimados pelo Estado nestes itens nas LDOs de 2008 a 2010, e os

previstos para 2011 a 2013, estão listados na tabela 2.22.

TABELA 2.22 - ESTADO DE MINAS GERAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - R$ MILHÕES CORRENTES

2008-2013

* - A tabela 2.22, contendo as outras despesas correntes de 2008 a 2013, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

Despesa de Capital

As despesas de capital são aquelas que contribuem, diretamente, para a formação

ou aquisição de um bem de capital. São compostas pelos dispêndios com

investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida.

A despesa de capital foi estimada considerando os investimentos contidos nos

planos de médio e longo prazo, especialmente aqueles que já estão em andamento e

considerados com resultados mais efetivo.

Investimentos e Inversões Financeiras

Os investimentos incluem as despesas com o planejamento e a execução de obras,

inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas

últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

Salienta-se que, para as metas de 2011 e 2012, o valor global dos investimentos

estimados sofreu uma pequena queda. Isso ocorreu, preponderantemente, em razão

da diminuição dos recursos provenientes das operações de crédito externa e da

conclusão do programa Pró-Acesso, um dos maiores responsáveis pelo volume de

investimentos no Estado. Em 2010, por exemplo, estão previstos recursos da ordem

de R$ 483 milhões para esse programa, o que não se repetirá a partir de 2011.

Os valores das despesas de capital, referentes aos investimentos e às inversões

financeiras, estimados nas LDOs de 2008 a 2010 e os previstos para 2011 a 2013
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são os constantes da tabela 2.23.

TABELA 2.23 - ESTADO DE MINAS GERAIS

DESPESAS DE CAPITAL - R$ MILHÕES CORRENTES - 2008-2013

(INVESTIMENTOS E INVERSÕES FINANCEIRAS)

* - A tabela 2.23, contendo as despesas de capital de 2008 a 2013, foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

No que se refere às despesas de capital com as Amortizações da Dívida, a tabela

2.24 mostra os dados projetados nas LDOs de 2008 a 2010 e os valores apurados

para 2011 a 2013 em consonância com os parâmetros estabelecidos nos contratos

de financiamento.

TABELA 2.24 - ESTADO DE MINAS GERAIS

DESPESAS DE CAPITAL - R$ MILHÕES CORRENTES - 2008-2013

(AMORTIZAÇÕES FINANCEIRAS)

* - A tabela 2.24, contendo as despesas de capital com amortizações financeiras de

2008 a 2013, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

Reserva de Contingência

A reserva de contingência funciona como uma espécie de poupança destinada ao

atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais

imprevistos, inclusive a abertura de créditos adicionais. Ou seja, é destinada a cobrir

despesa que poderão ou não ocorrer, em virtude de condições imprevistas ou

inesperadas.

Os valores da Reserva de Contingência que compuseram as LDOs de 2008 a 2010

e os previstos para 2011 a 2013 estão descritos na tabela 2.25.

TABELA 2.25 - ESTADO DE MINAS GERAIS

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

* - A tabela 2.25, contendo a reserva de contingência de 2008 a 2013, foi publicada

no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

IV - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Primário

O Resultado Primário procura medir o comportamento fiscal do Governo no

período, representando a diferença entre a arrecadação de impostos, taxas,

contribuições e outras receitas inerentes à função arrecadadora do Estado, excluindo-



____________________________________________________________________________
1038

se as receitas de aplicações financeiras, e as despesas orçamentárias do Governo no

período, excluindo-se as despesas com amortização, juros e encargos da dívida, bem

como as despesas com concessão de empréstimos. Em síntese, avalia se o Governo

está ou não vivendo dentro de seus limites orçamentários, ou seja, contribuindo para

a redução ou elevação do endividamento do setor público.

A tabela 2.26, em atendimento ao artigo 4º, § 2º, inciso II da Lei de

Responsabilidade Fiscal, apresenta os resultados primários projetados pelo Estado

de Minas Gerais nas LDOs de 2008 a 2010 e os previstos para 2011 a 2013. Os

valores estimados resultam das projeções previamente indicadas nesse

Demonstrativo.

Deve-se ressaltar que o cálculo da Meta de Resultado Primário obedeceu à

metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas

pela STN – Secretaria do Tesouro Nacional, relativas às normas da contabilidade

pública.

TABELA 2.26

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS RESULTADO PRIMÁRIO

2008 A 2013

* - A tabela 2.26, contendo o anexo de metas fiscais e o resultado primário de 2008

a 2013, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

V - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Nominal

O Resultado Nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida

em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro

do ano anterior.

A metodologia e a memória de cálculo do Resultado Nominal têm como referência o

artigo 4º, § 2º, inciso II da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os valores previstos nas

LDOs de 2008 a 2010 e os projetados para 2011 a 2013, estão apresentados na

tabela 2.27. Os resultados nominais esperados para 2011 a 2013, resultam das

estimativas de receitas e de despesas indicadas nos itens anteriores, bem como da
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projeção que se fez para a evolução da dívida consolidada líquida.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

META FISCAL - RESULTADO NOMINAL

EXERCÍCIO: 2008 A 2013

* - A tabela contendo o anexo de metas fiscais e o resultado nominal, de 2008 a

2013, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

VI - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Montante da

Dívida Pública

A Dívida Consolidada Líquida corresponde à dívida pública consolidada deduzida

as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres

financeiros.

Em atendimento ao artigo 4º, § 2º, inciso II da Lei de Responsabilidade Fiscal, a

tabela 2.28 apresenta a estimativa da Dívida Consolidada Líquida do Estado de

Minas Gerais nas LDOs de 2008 a 2010 e a prevista para o período de 2011 a 2013.

Os valores para 2011 a 2013 foram estimados em função dos termos dos contratos

de atualização dos estoques dos diversos componentes da dívida, mobiliária e outros,

deduzidos os valores previstos do Ativo Disponível e dos Haveres Financeiros

previstos para esses anos.

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

META FISCAL - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

EXERCÍCIO: 2008 A 2013

* - A tabela contendo o anexo de metas fiscais e a dívida consolidada líquida, de

2008 a 2013, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2011

ANEXO I – METAS FISCAIS

ANEXO I.2 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO

EXERCÍCIO ANTERIOR

(Inciso I § 2º Art. 4º da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000)
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Este demonstrativo visa cumprir determinação do inciso I, § 2º, do art. 4º da Lei de

Responsabilidade Fiscal, e seu objetivo é comparar o resultado alcançado em 2009

com as metas fixadas na Lei 17.710, de 08 de agosto de 2008, Lei de Diretrizes

Orçamentárias para 2009 – LDO 2009. A comparação é expressa na tabela 2 e

elaborada conforme a Portaria STN/MF 462, de 5 de agosto de 2009, que apresenta

as receitas e as despesas previstas na meta de superávit primário da LDO 2009 e os

valores efetivamente realizados naquele ano. São ainda destacadas as informações

referentes ao resultado nominal, à dívida pública consolidada e à dívida líquida

consolidada.

As relações com o PIB seguem a forma adotada no Anexo III.2 do projeto de lei de

diretrizes orçamentárias para 2011 – LDO 2011 da União.

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO

ANTERIOR - 2011

* - A tabela contendo a avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício

anterior foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

O superávit primário de R$ 1.645 milhões previstos para 2009 correspondia a

0,05% do PIB nacional então projetado de R$ 3.143 bilhões. O resultado alcançado

pelo estado foi nominalmente superior ao previsto e atingiu R$ 1.733 milhões,

equivalente a 0,06% do PIB. A meta do superávit primário estadual era condizente

com a do governo federal de 3,80% para o setor público consolidado, na qual o

conjunto formado por estados, municípios e suas estatais – governos regionais -

alcançaria um superávit primário correspondente a 1,1% do PIB. Assim, a meta de

0,05% do PIB estabelecida pela LDO 2009 para o Estado de Minas Gerais contribuiria

com 4,55% do total previsto para os governos regionais.

No que diz respeito ao resultado alcançado em 2009, as estatísticas do Banco

Central do Brasil – BACEN - registram a obtenção, pelos governos regionais, de

superávit primário de R$ 21.002 milhões, dos quais R$ 17.957 milhões auferidos

pelos estados. Ao se cotejar esses valores com o de R$ 1.733 milhões de superávit
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primário obtido por Minas Gerais, apura-se que o estado contribuiu com 9,65% do

superávit primário dos estados e com 8,25% do alcançado pelos governos regionais.

Ou seja, o superávit primário de Minas Gerais não apenas superou a meta

estabelecida na LDO 2009, mas, ainda, contribuiu em proporção maior que a prevista

para a meta do setor público consolidado. Evidencia-se assim a harmonia do

desempenho de 2009 com a política fiscal estabelecida para o país.

O resultado primário alcançado pelo estado em 2009 confirma uma seqüência de

superávits ao longo dos últimos anos e resulta tanto da política de melhoria nas

condições de obtenção de receitas, quanto do gerenciamento intensivo dos gastos

públicos. Conforme se observa na tabela 2, mesmo em um período de recuperação

da crise econômica mundial, a receita não-financeira superou em 2,14% a previsão

da LDO 2009, enquanto a despesa não financeira ficou 1,99% acima da prevista.

A arrecadação tributária do estado atingiu R$ 23.253 milhões, sendo responsável

por 60,80% das receitas primárias. Nesse conjunto, o ICMS se destaca como

principal fonte de arrecadação, representando 48,90% da receita primária em 2009. A

arrecadação do imposto caiu -3,81% em relação à de 2008, ficando abaixo do

crescimento de 4,60% observado na variação nominal estimada pelo Banco Central

do Brasil para o PIB, uma as variáveis utilizadas para a projeção de receitas

tributárias. Mas o desempenho na arrecadação do tributo reflete o esforço da

administração estadual na melhoria de obtenção de receitas próprias e responde pela

obtenção de receitas primárias em proporção ligeiramente superior à prevista na LDO

2009.

O volume da receita primária alcançado em 2009 não foi tão superior à meta como

nos anos anteriores, mas permitiu ao Estado expandir um pouco suas despesas

primárias. Isto possibilitou uma recomposição salarial, elevando-se a despesa com

pessoal em 5,41% em relação a 2009, sendo o principal item de despesa primária,

representando 48,14% desse total. Portanto, a despesa com pessoal cresceu

nominalmente acima da inflação do período medida pelo IPCA de 4,27%.

O total dos investimentos realizados pelo Estado de Minas Gerais em 2009

alcançou o montante de R$ 3.585,4 milhões, nominalmente inferiores em -3,77% ao

realizado em 2008. Apesar de haver redução nos investimentos, o resultado é reflexo
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da realidade no resto do país e no mundo. Segundo o IBGE, os investimentos em

2009, ou Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), tiveram o pior resultado desde

2003, com 16,7% do PIB e foram os principais responsáveis pela retração de 0,2% do

Produto Interno Bruto (PIB) do ano passado. Mesmo com a queda, a economia

brasileira teve o sexto melhor desempenho entre os países que fazem parte do G-20.

O resultado primário é somado às receitas financeiras como fonte para custear as

despesas financeiras de concessão de empréstimos pelos fundos estaduais e de

pagamento dos encargos e amortizações da dívida pública estadual. As principais

receitas financeiras são as propiciadas por aplicações, por operações de crédito

liberadas em favor do estado e por amortizações dos empréstimos concedidos pelos

fundos estaduais. Em 2009, as receitas financeiras somaram R$ 2.316 milhões,

montante correspondente a 8,38% acima do previsto na LDO-2009 e que, acrescidas

ao superávit primário, totalizaram R$ 4.049 milhões. Já as despesas financeiras

perfizeram R$ 3.749 milhões, correspondendo a -0,85% abaixo do previsto. O valor

efetivo das despesas financeiras caiu em relação ao montante previsto em

decorrência da queda na arrecadação, uma vez que os pagamentos dos contratos de

renegociação com a União e os do saneamento do sistema financeiro estadual

variam em função da evolução da receita. Outros fatores que contribuíram para a

redução das despesas financeiras foram o IGP-DI negativo no acumulado do ano de

2009, já que este é o índice que corrige o saldo das obrigações dos contratos de

refinanciamento da dívida interna e mudanças nos critérios de contabilização das

amortizações e encargos dos contratos da dívida Pública Fundada.

Em 31/12/2009, a dívida pública consolidada de Minas Gerais alcançou o montante

de R$ 58.968 milhões, 5,04% superior ao estabelecido na meta para 2009. Parte do

crescimento do saldo da dívida ocorreu em função do empréstimo junto ao Banco

Mundial para financiar investimentos em programas nas áreas da educação, saúde,

meio ambiente, infra-estrutura e controle fiscal.

Quanto à dívida líquida consolidada – DLC -, apurou-se saldo de R$ 52.264 milhões

ao final de 2009, superando em 6,84% ao valor projetado na LDO 2009. Por ocasião

da elaboração da LDO-2009 foi indicado que a DLC representaria 87,14% da dívida

pública consolidada. Na apuração do exercício verificou-se que o percentual
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alcançado foi de 88,63%, diferença esta decorrente, em parte, de novas dívidas

assumidas pelo Estado.

Assim, a DLC observada em 2009 equivaleu a 1,66% do PIB brasileiro, percentual

superior aos 1,56% indicados na LDO-2009. Em decorrência, apura-se que o

resultado nominal alcançado em 2009 foi de R$ 977 milhões, ou 0,03% do PIB

nacional, representando geração de déficit nominal menor que o indicado na LDO-

2009, previsto em 0,04% do PIB.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2011

ANEXO I – METAS FISCAIS

ANEXO I. 3 - METAS ANUAIS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

(INCISO I § 2º ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 101, DE 4 DE MAIO DE

2000)

Em atendimento ao disposto no inciso II do parágrafo 2º do artigo 4º da Lei de

Responsabilidade Fiscal, é aqui apresentada a evolução das metas anuais fixadas. A

parte superior da tabela 3 apresenta, a preços correntes, o comparativo das metas

anuais fixadas nos três exercícios anteriores com as projetadas para o período 2011-

2013. Já a parte inferior da tabela 3 expressa o comparativo a preços constantes de

2010, adotando-se as variações anuais, previstas nas respectivas leis de diretrizes

orçamentárias, para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, como fator

para a atualização dos valores.

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS

EXERCÍCIOS ANTERIORES - 2011

* - A tabela contendo as metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três

exercícios anteriores foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

O recente aquecimento das atividades econômicas mundiais e seus impactos na

economia brasileira e mineira gera a expectativa de obtenção dos superávits

primários projetados para o período de 2011 a 2013, destacadas na tabela 3 e

apresentam trajetórias ascendentes, expressas pelas variações positivas e superiores
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às das taxas de inflação. Em 2009, apesar do arrefecimento na atividades

econômicas mineiras, o Estado ainda conseguiu recompor salários em algumas

categorias e mesmo com os impactos negativos na receita tributária, ainda alcançou

superávit de R$ 1,7 bilhões, resultado 5,36% superior à meta estabelecida para o

ano. Para os anos subseqüentes, projetam-se retornos das taxas de crescimento da

economia brasileira e mineira e a expectativa de que ocorram incrementos reais na

receita primária superiores aos da despesa primária.

As metas fixadas de superávit primário no período para o Estado de Minas Gerais

tem como referência as expectativas em relação ao crescimento das atividades

econômicas nacionais, expressas na LDO Federal para o período 2011/2013 onde

projeta-se taxas relevantes de crescimento do PIB nacional.

Com as metas fixadas para o superávit primário do estado espera-se continuidade

do cumprimento do acordo da dívida pública estadual com a União e que os recursos

gerados contribuam para minimizar a evolução projetada de saldos crescentes para a

dívida pública consolidada (DPC) e para a dívida consolidada líquida (DCL). Em

quase todos os anos contemplados na tabela 3 observam-se crescimentos nos saldos

anuais, a preços correntes, dessas dívidas.Tal situação continua, porém, em

patamares amenizados pelas quedas no IGP-DI, que juntamente com as taxas de

juros anuais médias de 7,5%, compõem os mecanismos de correção dos contratos de

renegociação da dívida estadual com a União e para o saneamento dos bancos

estaduais. Além disso, a expectativa da continuidade dos pagamentos em dia dos

compromissos da dívida também contribuem para tal performance

Por fim, os resultados nominais indicados nos anos da tabela 3 apresentam, a partir

de 2011, valores que representam quedas, indicando, assim, a possibilidade de maior

redução do resultado nominal do Estado, na mesma direção apontada pela política

fiscal do país de queda da divida pública consolidada do setor público como

proporção do PIB.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2011

ANEXO I – METAS FISCAIS

ANEXO I .4 – DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Inciso III § 2°, Art.4º, da Lei Complementar Feder al nº 101, de 4 de maio de 2000)
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Este Demonstrativo apresenta a evolução do patrimônio líquido da Administração

Pública do estado de Minas Gerais nos exercícios de 2007 a 2009, bem como as

informações relativas ao Regime Previdenciário, em consonância com o inciso III, §

2º do Art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2011

* - A tabela contendo a evolução do patrimônio líquido foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 22.5.2010.

De 2008 para 2009, o passivo a descoberto sofreu um acréscimo devido à

apuração do resultado patrimonial deficitário no último exercício. Embora o resultado

orçamentário do Estado tenha sido superavitário, foram registradas em 2009

variações patrimoniais passivas decorrentes da constituição de provisão para perdas

de Dívidas Ativa Tributária no valor de R$25,275 bilhões, bem como às incorporações

de passivo como as Operações de Crédito Internas e as Inscrições de Sentenças

Judiciais o que contribuiu para a formação do resultado patrimonial negativo.

Em 2009, o passivo a descoberto cresceu cerca de 124,60%, passando de R$

15,355 bilhões em 2008 para R$ 34.456 bilhões.

Quanto à evolução do patrimônio líquido do Regime Previdenciário, observa-se uma

redução de 50,12% de 2008 para 2009, justificada pelas incorporações de passivos

relativas a sentenças judiciais, baixa indevida de R$ 760 milhões promovida pelo

IPSM e regularizada em 2010, bem como, pela exclusão da reserva atuarial de

benefícios neste exercício uma vez que a mesma esta classificada em Outras

Obrigações Exigíveis a Longo Prazo .

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2011

ANEXO I – METAS FISCAIS

ANEXO I.5 – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM

ALIENAÇÃO DE ATIVOS

(Inciso III, § 2°, do Art. 4º da Lei Complementar F ederal nº 101, de 4 de maio de
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2000)

Este demonstrativo apresenta a receita proveniente da alienação de ativos e a

correspondente aplicação do recurso auferido nos exercícios de 2007 a 2009, em

consonância com o inciso III, § 2º, do Art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Para fins da apuração das receitas de alienação de ativos e da aplicação desses

recursos, deverão ser computadas todas as receitas e despesas incluindo as intra-

orçamentárias instituídas a partir do exercício de 2009.

Conforme disposto no Art. 44 da referida lei, é vedada a aplicação de receita de

capital derivada da alienação de bens e direitos, que integram o patrimônio público,

no financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de

previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE

ATIVOS - 2011

* - A tabela contendo a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação

de ativos foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

Verifica-se por meio dos dados apresentados na tabela acima, um decréscimo de

35,10%, na receita de alienação de ativos em relação a 2008, fato decorrente

principalmente da redução da alienação de bens móveis em 21,44%, item que teve

participação no total da receita de alienação de 86,88%. Quanto à outra rubrica

alienação de bens imóveis, também apresentou decréscimo de 39,53%, em relação

ao mesmo período.

Do total das alienações de bens móveis, R$11,940 milhões foram arrecadados

pelas unidades 1911 – EGE Secretaria da Fazenda – Encargos Diversos e 9999 -

EMG – Administração Direta, referentes ao saneamento do sistema financeiro –

CREDIREAL e BEMGE. Os demais valores, no montante de R$ 13,972 milhões,

referem-se à classificação: “Outras Alienações de Bens Móveis”, no montante de R$

10,573 milhões, com registros principalmente nas unidades 9999 - EMG –

Administração Direta, 1031 – Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e 2301 –
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Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de Minas Gerais.

Alienação de bens imóveis, no valor de R$ 3,398 milhões, teve a arrecadação

efetivada pelas unidades 2111 – Fundação Rural Mineira e 9999 - EMG –

Administração Direta.

No total das aplicações dos recursos da alienação de ativos em 2009, que montou

em aproximadamente R$ 11,132 milhões, cujo crescimento fora de 30% em relação a

2008, destaque para os valores registrados pela Secretaria de Estado de Transporte

e Obras Públicas, com 84,28% do total aplicado neste grupo, referindo-se ao

desenvolvimento de sistema de informações de transporte e obras públicas, plano

estadual de concessão de rodovias e ao desenvolvimento e gerenciamento de

estudos e projetos de transporte e obras públicas, seguido da Fundação Rural

Mineira, com 13,85% sendo a aplicação principal no projeto de construção de

barragens e gerenciamento ambiental. O restante no valor de R$ 209 mil foi

executado em diversas unidades.

Concluindo, ressaltamos que, devido as arrecadações estarem num patamar bem

superior as aplicações no decorrer do exercício corrente, o saldo financeiro que era

em 2008 de R$ 7,055 milhões passou para R$ 21,835 milhões em 2009.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2011

ANEXO I - METAS FISCAIS

ANEXO I. 6. A - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL – IPSEMG

(Art. 4º, § 2º, inciso IV da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000)

1. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA – IPSEMG

Execução Orçamentária da Receita

O Estado de Minas Gerais, neste exercício de 2009, passou a contabilizar a

Contribuição Patronal como Receita Intra-orçamentaria, de acordo com o

estabelecido no Manual de Procedimentos da Receita Pública aprovado pela Portaria

STN nº 219/2004.

A receita própria realizada no exercício de 2009 somou R$ 675.389.987,43. A

Tabela nº 01 demonstra a receita realizada comparada com a estimada:

TABELA Nº 01

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA
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* - A tabela contendo o comparativo da receita orçada com a realizada foi publicada

no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

As receitas de contribuições dos servidores superaram a estimativa inicial em

14.52%, representando R$ 46.321.037,38.

Os valores estimados para 2009 para a Receita Patrimonial tiveram uma variação

positiva em 18,53%, sendo projetado R$ 25.139.061,48 e arrecadado R$

29.796.937,18, representando um excesso de arrecadação no valor de R$

4.657.875,70.

A arrecadação da receita de Serviços foi bem próxima da previsão, com variação de

apenas 2,76%.

Na receita de capital observamos uma arrecadação a menor de 25,17% do que a

prevista para o exercício, essa redução foi influenciada pela quitação dos contratos

da carteira habitacional no exercício de 2008.

A cota patronal repassada pela Administração Direta e Indireta representou R$

165.789.021,45, sendo que a previsão era de R$ 149.076.424,29. Houve um aumento

de 16.712.597,16.

Receitas Realizadas - Análise Comparativa - 2008-2009

As receitas diretamente arrecadadas pelo IPSEMG, totalizaram no exercício de

2009 R$ 675.389.987,43. Demonstramos abaixo a variação de 2008 para 2009:

TABELA Nº 02

COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA - 2008-2009

* - A tabela contendo o comparativo da receita arrecadada em 2008-2009 foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

GRÁFICO Nº 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA EM 2008

* - O gráfico contendo o demonstrativo da receita arrecadada em 2008 foi publicado

no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

GRÁFICO Nº 02

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA EM 2009

* - O gráfico contendo o demonstrativo da receita arrecadada em 2009 foi publicado

no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.
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Destaca-se do demonstrativo anterior, que as receitas arrecadadas neste exercício,

apresentaram uma variação negativa de 9,46% com relação à 2008.

Ressaltamos também que a Contribuição Patronal neste exercício passou a ser

contabilizada como Receita Intra-orçamentária, gerando com isto uma variação

negativa de 22,54% na Receita de Contribuições.

Analisando a arrecadação de Receita de Contribuição de 2008 no valor de R$

471.549.047,47 e somando a parte patronal com a parte do servidor apura-se o valor

de R$ 531.031.655,27, representando um acréscimo de 12,6%. Acréscimo esse

gerado principalmente pelo ingresso de servidores e reajuste nas folhas de

pagamento.

A receita patrimonial manteve o nível de arrecadação de 2008, sendo registrado o

montante de R$ 29.796.937,18,

As receitas de serviços tiveram aumento de 13,76% em 2009, e as principais

arrecadações nesta rubrica é a co-participação dos serviços odontológicos e a taxa

de administração do FUNPEMG.

A queda expressiva na arrecadação de Outras Receitas Correntes foi decorrente da

diminuição do repasse pela Secretaria de Estado da Fazenda da dívida do art. 80 da

Lei Complementar nº 64/2002. Em 2008 foi repassado valor bem superior ao

estimado para aquele exercício.

A receita de capital sofreu redução de 58,98%, em função da diminuição de

contratos de empréstimos habitacionais em 2009 passando de R$ 1.669.113,90 em

2008 para R$ 684.671,62.

O comportamento das Receitas próprias do Ipsemg, constituídas por receitas de

saúde, previdência de convênios, patrimoniais e outras receitas correntes, está

demonstrado na Tabela nº 03:

TABELA Nº 03

COMPORTAMENTO DA RECEITA PRÓPRIA

* - A tabela contendo o comportamento da receita própria foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 22.5.2010.

GRÁFICO Nº 03

COMPORTAMENTO DA RECEITA PRÓPRIA
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* - O gráfico contendo o comportamento da receita própria foi publicado no “Diário

do Legislativo” de 22.5.2010.

Execução Orçamentária da Despesa

A execução orçamentária da despesa de 2009 somou R$ 646.414.730,31. Verifica-

se que houve um índice de execução médio de 94,20%, o que indica um bom

aproveitamento das dotações, conforme demonstrado abaixo:

TABELA Nº 04

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

* - A tabela contendo o comparativo da despesa orçada com a realizada foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

Do total fixado como Despesas Correntes no valor de R$ 669.591.708,00 foi

realizado R$ 634.259.683,38, com uma diferença de R$ 35.332.024,62, valor este na

sua maior parte referente ao cancelamento dos empenhos dos precatórios do

exercício para sua inscrição no Passivo Exigível a Longo Prazo, nos termos da

instrução da SCCG/SEF e Nota Técnica da Auditoria Geral do Estado.

Os investimentos do período totalizaram R$ 11.891.867,13 para uma previsão

inicial de R$ 16.590.000,00.

O valor programado para despesas com publicações na Impressa Oficial foi de R$

706.985,00, sendo que ao final do exercício foi gasto apenas R$ 263.179,80, gerando

uma economia de 62,77%.

Despesas Realizadas – Análise Comparativa – 2008-2009

As despesas deste exercício no montante de R$ 646.414.730,31 foi inferior ao ano

de 2008 em 6,57%. Demonstramos abaixo análise comparativa entre os dois

exercícios.

TABELA Nº 05

COMPARATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS - 2008-2009

* - A tabela contendo o comparativo das despesas realizada no período de 2008 a

2009 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

GRÁFICO Nº 04

COMPARATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS - 2008-2009

* - O gráfico contendo o comparativo das despesas realizadas em 2008-2009 foi
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publicado no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

Em 2008 a realização da despesa ficou bem acima do valor orçado tendo em vista

repasse pela SEF da dívida da LC nº 64/02 com o objetivo de quitar parte dos

precatórios registrados no Instituto, o que não ocorreu no exercício de 2009,

justificando assim esta variação negativa de 6,57%.

Resultado da Execução Orçamentária

A gestão orçamentária do exercício apresentou um superávit de R$ 28.975.257,12,

e teve como fator relevante o cancelamento dos empenhos dos precatórios do

exercício. A tabela abaixo demonstra a apuração do resultado do Exercício.

TABELA Nº 06

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

* - A tabela contendo o demonstrativo da execução orçamentária foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

VALORES A RECEBER

Os valores a receber do IPSEMG em 31/12/2009 totalizaram R$ 924.607.391,61, e

são créditos decorrentes, principalmente, de receita não recolhida em exercícios

anteriores inscritos em Dívida Ativa (parcelada e não parcelada), como se demonstra

abaixo:

TABELA Nº 07

VALORES A RECEBER

* - A tabela contendo os valores a receber foi publicada no “Diário do Legislativo” de

22.5.2010.

GRÁFICO Nº 05

VALORES A RECEBER

* - O gráfico contendo os valores a receber foi publicado no “Diário do Legislativo”

de 22.5.2010.

O valor R$ 2.112.000,00 inscrito em Contribuições e Outros Créditos a Receber

refere-se a receita de aluguel de imóvel de propriedade do Instituto, não recebidos em

época própria, cujo contrato está em negociação.

Na conta Devedores por Encargos de Assistência a Saúde – Segurado, está

registrado a co-participação odontológica e internação hospitalar.
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Na conta da Dívida Ativa estão inscritos pessoas físicas e jurídicas em débito com o

Instituto, na sua maior parte, Prefeituras, Cartórios, Fundos Estaduais e ainda a

Secretaria de Estado da Fazenda.

No exercício de 2009, foram feitos os ajustes contábeis necessários para

atualização da dívida do Tesouro do Estado para com o IPSEMG e parcelamento

com Prefeitura e Outros.

A atualização da dívida foi feita em consonância com a Secretaria de Estado da

Fazenda, utilizando juros legais de 6% a.a., gerando um saldo de R$ 659.258.695,73,

conforme demonstrado abaixo:

VALORES A PAGAR

Os valores a pagar constantes das contas do passivo circulante, estão devidamente

cobertos pelos recursos disponíveis no ativo circulante e se resumem no quadro

abaixo:

TABELA Nº 08

VALORES A PAGAR

* - A tabela contendo os valores a pagar foi publicada no “Diário do Legislativo” de

22.5.2010.

GRÁFICO Nº 06

VALORES A PAGAR

* - O gráfico contendo os valores a pagar foi publicado no “Diário do Legislativo” de

22.5.2010.

Na conta Consignações e Retenções são lançados os valores de terceiros, cujo

repasse acontece no momento do pagamento do valor principal ou ainda no mês

subsequente, como IRRF, ISSQN, INSS e outras retenções.

Do total registrado na conta Obrigações liquidadas a pagar, R$ 7.362.069,88 refere-

se a folha de pessoal de dezembro que será paga em janeiro. O restante no valor de

R$ 13.888.684,08 refere-se a despesas diversas do Instituto.

Análise de Restos a Pagar Não Processados

As despesas inscritas em restos a pagar a processar no final do exercício de 2009,

atingiram R$ 66.567.625,68, sendo R$ 64.540.956,47 de 2009, R$ 1.079.318,06 de

2008 e R$ 947.351,15 de 2007 e podem ser sintetizadas no quadro abaixo por grupo
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de despesas principais.

TABELA Nº 09

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

* - A tabela contendo os restos a pagar não processado foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 22.5.2010.

Das despesas empenhadas e não processadas no exercício, 90,79% referem-se às

despesas relacionadas com área de saúde, as quais não puderam ser liquidadas no

exercício porque estavam em trânsito junto aos prestadores de serviços ou nas

unidades em processamento. A responsabilidade pelo acompanhamento e execução

dos restos a pagar é do Ordenador de Despesa de cada Unidade Executora do

Instituto.

CONCLUSÃO

O Instituto manteve em dia os pagamentos de benefícios e vencimentos dos

servidores, bem como, faturas dos prestadores de serviços e fornecedores.

No exercício de 2009 a SEF repassou para o Instituto como quitação da dívida o

valor de R$ 86.463.413,94. O saldo da dívida foi atualizado utilizando juros de 6% ao

ano, passando para R$ 609.357.398,02.

Fato relevante neste exercício foi a transferência dos Precatórios do curto para o

longo prazo, nos termos da Nota Técnica nº 1190.7570.09 da Auditoria Geral do

Estado e orientações da Superintendência Central de Contadoria Geral. O Estado

segregou os precatórios da conta Obrigações Liquidadas a Pagar e criou conta

contábil própria que foi intitulada como Sentenças Judiciais – Precatórios Posteriores

a LRF – Código 222.99.06.02. Esta alteração possibilitou melhor visualização das

despesas do curto prazo no passivo circulante.

O resultado orçamentário do Instituto no exercício de 2009 foi superavitário em R$

28.975.257,12, tendo como fator principal o cancelamento dos precatórios

empenhados no exercício, para atender Nota Técnica acima citada.

Destacamos ainda a edição da Lei nº 18.682 em 28/12/2009, criando o Fundo de

Assistência ao Pecúlio dos Servidores do Estado de Minas Gerais - FUNAPEC, que

separou a receita e despesa com pecúlio e seguro coletivo do orçamento do

IPSEMG.
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Áurea Vieira Gomes de Alcântara

Chefe do Departamento Contabilidade e Finanças

MASP 367.346-4 - CRCMG 78.111

1. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL DO IPSEMG

Para atender ao disposto no inciso IV, § 2º, do art. 4º da Lei Complementar Federal

nº 101/2000, relativo à situação financeira e atuarial do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais, avaliamos a situação atuarial desse Instituto,

tendo em vista compromissos em curso.

Com o advento da Lei Complementar Estadual no 64/2002, que instituiu o Regime

Próprio de Previdência do Estado de Minas Gerais, os compromissos em curso,

relativos à pensão por morte, então responsabilidade do IPSEMG, foram transferidos

para o Fundo Financeiro de Previdência, FUNFIP, restando ao Instituto

compromissos remanescentes da carteira de pecúlio e da carteira hipotecária, essa

em extinção.

Com base nas demonstrações financeiras do quadriênio 2006-2009, verificamos as

seguintes posições de receitas, despesas e resultados:

* - A tabela contendo as posições de receitas, despesas e resultados do quadriênio

2006-2009 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

No caso do Pecúlio e Seguro Coletivo, observou-se uma receita de R$

45.776.801,85 contra uma despesa de R$ 23.413.549,31, indicando uma posição

anual superavitária, até o momento.

Em virtude da Equação Fundamental de Equilíbrio (valor atual das contribuições

futuras igual ao valor atual dos benefícios futuros) e dada a sinistralidade observada

para os benefícios de risco de morte (pecúlio e seguro coletivo), é nosso

entendimento que as atuais taxas de contribuição poderiam ser mantidas para o

exercício de 2010.

Entretanto, cabe salientar que com o advento da Lei 18682/2009, como os

compromissos e recursos da carteira de pecúlio foram transferidos para o Fundo de

Assistência ao Pecúlio dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais –

FUNAPEC, eventuais responsabilidades do IPSEMG sobre a carteira de seguro e

pecúlio deixaram de existir.
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Os compromissos do Fundo Hipotecário encontra-se em fase de extinção, não

devendo serem observadas variações significativas em seus compromissos, nos

próximos 24 meses.

Cumpre-nos observar que na situação explicitada não foram refletidos os impactos

de ações judiciais, relativas a questões trabalhistas ou relativas ao nível dos

benefícios a pagar, que posam vir a ser ajuizadas contra o IPSEMG ou contra os

empregadores dos participantes do(s) plano(s) de previdência gerido(s) pelo

IPSEMG.

Marcelo Nascimento Soares, MIBA

Assessor Técnico em Atuária

Atuário – Reg IBA 759

MASP 1077087-3

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2011

ANEXO I - METAS FISCAIS

ANEXO I.6. B - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL - FUNPEMG

(Art. 4º, § 2º, inciso IV da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000)

1. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA - FUNPEMG

O Fundo iniciou suas atividades operacionais no exercício de 2009 com um saldo

de R$771.701.812,67 e no encerramento financeiro apresentou saldo de

R$1.170.434.361,26, aplicados da seguinte forma:

TABELA Nº 01

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

* - A tabela contendo o demonstrativo de investimentos foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 22.5.2010.

Do saldo total, 57,58% estão aplicados em Títulos de Responsabilidade do Tesouro

– Pré-fixado, 32,38% em Títulos de Responsabilidade do Tesouro – Pós-fixado e o

restante em Fundos, respeitando as normas estabelecidas para o regimes próprios de

previdência social previstos na Resolução CMN 3.506/2007 alterada pela Resolução

nº 3.790/2009, observando as condições de segurança, rentabilidade, solvência e

liquidez.

GRÁFICO Nº 01
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EVOLUÇÃO DO SALDO DO FUNPEMG

* - O gráfico contendo a evolução do saldo do FUNPEMG foi publicado no “Diário

do Legislativo” de 22.5.2010.

Pelo gráfico acima, demonstramos o crescimento significativo dos recursos do

Fundo, passando a contar em 8 anos de existência com saldo de R$

1.170.434.361,26.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Estado de Minas Gerais, neste exercício de 2009, passou a contabilizar a

Contribuição Patronal como Receita Intra-orçamentaria, de acordo com o

estabelecido no Manual de Procedimentos da Receita Pública aprovado pela Portaria

STN nº 219/2004.

Em dezembro de 2009 foi editada Lei Complementar nº 110 alterando o início da

execução da despesa do FUNPEMG. O pagamento que a princípio seria a partir de

2010 passou para 2013. No exercício de 2009 o Fundo continuava em fase de

capitalização, não executou despesas em seu orçamento, apenas foram orçadas e

contabilizadas suas receitas. Demonstramos abaixo a previsão e execução da receita

em 2009.

TABELA Nº 02

RECEITA PREVISTA E ARRECADADA EM 2009

* - A tabela contendo a receita prevista e arrecadada em 2009 foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

Em 2009, o FUNPEMG apresentou uma Receita de Contribuições de R$

91.352.473,57, Receita Patrimonial de R$ 90.590.662,51, compensação financeira

com INSS no valor de R$ 34.127.586,42 e Contribuição Patronal no valor de

R$182.661.826,09, totalizando R$ 398.732.548,59.

A receita orçada em 2009 foi de R$ 376.933.172,00 e a arrecadada foi de R$

398.732.548,59, apresentando, portando, um excesso de arrecadação de R$

21.799.376,59.

As receitas de contribuições, tanto do servidor, como patronal superaram a

estimativa inicial em apenas 3,67%, representando R$ 274.014.299,66.

Os valores estimados para 2009 para a Receita Patrimonial tiveram uma variação
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negativa em 14,05%, sendo projetado R$ 105.403.323,00 e arrecadado R$

90.590.662,51, representando uma arrecadação a menor no valor de

R$14.812.660,49.

Segundo informação do Setor de Investimento esta variação negativa foi em

decorrência da projeção da taxa de juros elaborada na época. Pela estimativa a taxa

de juros iniciaria em janeiro em 12,17% e fecharia o ano em 11%, só que a taxa de

juros efetiva iniciou o ano em 13,75% (janeiro) e fechou o ano em 8,75%.

Vale ressaltar que o orçamento é elaborado com bastante antecedência, não tendo

como prever as conseqüências da crise financeira que afetou o mundo e o país.

A receita de Compensação Financeira apresentou um excesso de arrecadação no

valor de 26.904.731,42. À época da elaboração do orçamento tomou-se por base a

média aritmética simples do último exercício. A estimativa foi de R$ 7.222.855,00 e,

arrecadado o montante de R$ 34.127.586,42.

As receitas arrecadadas no exercício de 2009 totalizaram R$ 398.732.548,59 e

foram superiores as de 2008 em 26,40% conforme quadro abaixo:

TABELA Nº 03

COMPARATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS - 2008-2009

* - A tabela contendo o comparativo das receitas realizadas em 2008-2009 foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

GRÁFICO Nº 02

COMPARATIVO DE RECEITA REALIZADA - 2008-2009

* - O gráfico contendo o comparativo de receita realizada em 2008-2009 foi

publicado no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

Verifica-se pelo gráfico acima que todas as receitas tiveram um crescimento

positivo, com um acréscimo de 26,40% em comparação com o exercício de 2008.

A receita de contribuição do servidor e patronal cresceu em torno de 22% em

comparação a 2008. Este crescimento foi basicamente em decorrência da mudança

da taxa de contribuição que passou para 8 e 16%, nos termos do art. 37 e o anexo I

da LC nº 64/02.

A cota patronal é a receita mais representativa do Fundo, representando 45,81% do

total arrecadado.
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A receita de compensação previdenciária teve considerável aumento em 2009,

representando 59,91% se comparados a 2008. Esta receita é proveniente de

processos analisados pelo INSS em decorrência de Convênio celebrado entre o

Estado de Minas Gerais e o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), nos termos

da Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999.

A receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras teve um crescimento de

27,79% em 2009.

PASSIVO ATUARIAL

As provisões para Benefícios a Conceder são registradas mensalmente seguindo

dados elaborados por Atuário. Já as Provisões Atuariais para Ajustes do Plano são

contabilizadas anualmente, também baseadas em parecer atuarial.

O Passivo Atuarial está registrado no Exigível a Longo Prazo e está coberto pelas

aplicações realizadas.

TABELA Nº 04

DEMONSTRATIVO DAS PROVISÕES

* - A tabela contendo o demonstrativo das provisões foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 22.5.2010.

As provisões para Benefícios a conceder representou R$ 1.156.892.239,91 para um

ativo contabilizado de R$ 1.170.434.361,26, a diferença de R$ 13.542.121,35 foi

lançada a conta Provisão Atuarial para contingências de Benefícios.

A provisão para contingências de benefícios ficou 5,47% menor do que registrado

no exercício anterior, passando de R$ 14.325.407,54 para os R$ 13.542.121,35.

Nesta conta é registrado o superávit técnico do plano, considerando que os mesmos

serão utilizados para corrigir eventuais distorções ou equalizar o plano atuarial.

CONCLUSÃO

O Tesouro do Estado e todos os órgãos a ele vinculados, bem como Outros

Poderes vêm recolhendo dentro do prazo legal todas as contribuições retidas e quota

patronal a favor do FUNPEMG.

A taxa de administração de 2% está sendo recolhida aos cofres do IPSEMG nos

termos da Lei 64/02, que arca com todas as despesas operacionais do Fundo e

também vem sendo recolhida em dia, não havendo nenhum repasse a receber.
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A execução orçamentária e financeira é registrada no SIAF, seguindo o Plano de

Contas do Estado, com adaptações necessárias às normas do MTPS e conceitos da

Lei 4.320/64, tendo como referência a Lei 64/02 que instituiu o Fundo Previdenciário

do Estado de Minas Gerais (FUNPEMG).

O desempenho econômico financeiro do FUNPEMG está sendo positivo diante da

boa rentabilidade das aplicações financeiras, entrada regular das receitas de

contribuições e também pelo expressivo valor de compensação previdenciária no

exercício de 2009.

Áurea Vieira Gomes de Alcântara

Chefe do Departamento de Contabilidade e Finanças

MASP 367.346-4 - CRCMG 78.111

1. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL - FUNPEMG

Face às disposições da Lei Complementar Estadual 64, de 25 de março de 2002,

podem ser identificadas as seguintes categorias de participantes, no Regime Próprio

de Previdência do Estado de Minas Gerais:

a) Categoria de Segurados Ativos em Transição: servidores ativos cujo provimento

ocorreu até 31/12/2001;

b) Categoria de Novos Segurados Ativos: servidores ativos cujo provimento ocorreu

a partir de 01/01/2002;

c) Categoria de Inativos e pensionistas em Transição: aposentados e pensionistas

cujo fato gerador do benefício ocorra até 31/12/2012, segundo disposições da Lei

Complementar Estadual 110/2009;

d) Categoria de Novos inativos e pensionistas: aposentados e pensionistas cujo fato

gerador do benefício ocorra após 31/12/2012, segundo disposições da Lei

Complementar Estadual 110/2009;

Para acolher essas categorias, a Lei Complementar Estadual 64, com as alterações

produzidas até 31/12/2009, estabeleceu duas figuras:

a) o FUNFIP – Fundo Financeiro de Previdência;

b) o FUNPEMG - Fundo de Previdência do Servidor Público de Minas Gerais

As responsabilidades das duas figuras - FUNFIP e FUNPEMG - pelos benefícios

dos participantes do Regime Próprio de Previdência do Estado de Minas Gerais,
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podem ser, de forma simplificada, esboçadas da seguinte forma:

a) FUNFIP: responsável pelos benefícios da Categoria de Transição, dos

participantes ativos, inativos e pensionistas;

b) FUNPEMG: responsável pelos benefícios da Categoria de Novos, dos

participantes ativos inativos e pensionistas.

Concernente ao FUNPEMG, em 31/12/2009, identificamos 60.385 participantes

efetivos, com idade média de 38,04 anos, salário médio de participação de R$

1.664,80 e remuneração média de R$ 1.765,46. Dos 60.385 participantes, 20.699

eram do sexo masculino e 39.686 do sexo feminino.

No que se refere à posição e situação atuarial do Plano de Benefícios do

FUNPEMG, objeto da presente, observa-se um superávit de R$ 13.542.121,35 na

data-base de 31/12/2009, conforme demonstrativo a seguir.

QUADRO G - POSIÇÃO DO PLANO

* - O quadro contendo a posição e a situação atuarial do Plano de Benefícios do

FUNPEMG foi publicado no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

Tal superávit foi integralmente destinado à constituição de Reserva de

Contingência, nos termos da legislação vigente.

Com relação à rentabilidade das aplicações, em conformidade com a exigência

legal e segundo os dados de receitas e despesas financeiras do exercício do ano de

2009, verificamos que a rentabilidade das aplicações do FUNPEMG foi inferior ao

mínimo atuarial exigido de 10,36% (INPC + 6,00% aa), atingindo 9,97% no exercício

de 2009.

Há de se salientar que a rentabilidade acumulada nos últimos quatro exercícios

(ano do estudo incluso) alcançou 58,97% contra uma exigência de 51,32%, levando a

crer que a situação observada no exercício de 2009 ainda possa ser pontual.

Apesar de, no exercício de 2009, a rentabilidade alcançada não ter atingido a

exigida, é nosso entendimento que tal situação não chega a comprometer a situação

solvente do plano, face a rentabilidade acumulada no último quadriênio.

Em que pese a estratégia de aplicação adotada para minimizar eventuais perdas

decorrentes de momentos de crise, verificamos que a rentabilidade mínima não foi

atingida, em virtude de conjuntura do mercado brasileiro de capitais, observada nos
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exercícios de 2008, e 2009, contaminado, particularmente, pela crise financeira do

mercado americano e do mercado da zona do euro.

Tendo em vista os resultados obtidos na avaliação realizada, por meio da técnica

de valor presente e os obtidos pela técnica de projeção, é nosso entendimento e

parecer que o plano de custeio escalonado, estabelecido pela Lei Complementar

Estadual (LCE) nº 64/02, com a redação vigente em 31/12/2009, poderá ser mantido

para o exercício do ano de 2010, devendo ser executado em conformidade com os

percentuais previstos para o referido exercício. Da mesma forma, não há, no

momento, perspectiva de alteração do plano de custeio estabelecido e previsto em

lei, para o exercício do ano de 2011.

O passivo atuarial do FUNPEMG - compromisso do mesmo para com seus

segurados, consubstanciado por suas Reservas Técnicas - é composto apenas pela

Reserva Matemática de Benefícios a Conceder, no montante de R$ 1.156.892.239,91

(hum bilhão, cento e cinquenta e seis milhões, oitocentos e noventa e dois mil,

duzentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos).

Cumpre-nos observar que na situação explicitada não foram refletidos os impactos

de ações judiciais porventura existentes, relativas a questões trabalhistas ou relativas

ao nível dos benefícios a pagar, ou que possam vir a ser ajuizadas contra o

FUNPEMG, contra os empregadores dos participantes do plano do FUNPEMG ou

ainda contra seu gestor.

Marcelo Nascimento Soares, MIBA

Assessor Técnico em Atuária

Atuário - Reg IBA 759

MASP 1077087-3

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2011

ANEXO I - METAS FISCAIS

ANEXO I. 6. C - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL - FUNFIP

(Art. 4º, § 2º, inciso IV da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000)

1. SITUAÇÃO FINANCEIRA - ATUARIAL DO FUNDO FINANCEIRO DE

PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNFIP

Face às disposições da Lei Complementar Estadual 64, de 25 de março de 2002,
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podem ser identificadas as seguintes categorias de participantes, no Regime Próprio

de Previdência do Estado de Minas Gerais:

a) Categoria de Segurados Ativos em Transição: servidores ativos cujo provimento

ocorreu até 31/12/2001;

b) Categoria de Novos Segurados Ativos: servidores ativos cujo provimento ocorreu

a partir de 01/01/2002;

c) Categoria de Inativos e pensionistas em Transição: aposentados e pensionistas

cujo fato gerador do benefício ocorra até 31/12/2012, segundo disposições da Lei

Complementar Estadual 110/2009;

d) Categoria de Novos inativos e pensionistas: aposentados e pensionistas cujo fato

gerador do benefício ocorra após 31/12/2012, segundo disposições da Lei

Complementar Estadual 110/2009.

Para acolher essas categorias, a Lei Complementar Estadual 64, com as alterações

produzidas até a presente data, estabeleceu duas figuras:

a) o FUNFIP – Fundo Financeiro de Previdência;

b) o FUNPEMG - Fundo de Previdência do Servidor Público de Minas Gerais

As responsabilidades das duas figuras - FUNFIP e FUNPEMG - pelos benefícios

dos participantes do Regime Próprio de Previdência do Estado de Minas Gerais,

podem ser, de forma simplificada, esboçadas da seguinte forma:

a) FUNFIP: responsável pelos benefícios da Categoria de Transição dos

participantes ativos, inativos e pensionistas;

b) FUNPEMG: responsável pelos benefícios da Categoria de Novos dos

participantes ativos inativos e pensionistas.

Face a natureza orçamentária do FUNFIP, pois opera no regime de repartição

simples, o passivo atuarial é representado pelas despesas correntes do mês ou do

ano, conforme o período considerado.

Contudo, é necessário estimar o compromisso atual líquido do Plano de Benefícios

da FUNFIP, como se regime capitalizado fosse, para fins de comparação com o

FUNPEMG.

Sob a ótica dessa análise, estimamos e obtivemos, em função dos dados recebidos

e dos cálculos realizados o seguinte:
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* - A tabela contendo a reserva de aposentadorias e pensão e o montante

correspondente foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

Tendo em vista os resultados obtidos por meio da técnica de avaliação por valor

presente e os obtidos pela técnica de avaliação por projeção, dada a natureza da

FUNFIP e a forma de seu custeio, entendemos que a garantia de sua perpetuidade e

solvência são as mesmas do Governo do Estado de Minas Gerais.

Nos termos da legislação vigente na data-base da presente avaliação, o plano de

custeio a ser executado no exercício do ano de 2010 seria o seguinte:

a) servidores ativos: 11% do salário real de contribuição;

b) inativos e pensionistas: alíquota de 11% sobre a parte do benefício de

aposentadoria e pensão, conforme o caso, que exceder ao teto de contribuição ao

RGPS, observadas as isenções estabelecidas em lei no caso das aposentadorias por

invalidez e pensões dessas decorrentes; e

c) entidades empregadoras: o dobro da contribuição de seus respectivos servidores

ativos.

Em caso de déficit do sistema, cabe ainda ao Estado, por meio do Tesouro, aportar

recursos para a cobertura do mesmo, independentemente da contribuição normal já

vertida em virtude do plano de custeio.

Cumpre-nos observar que na situação explicitada não foram refletidos os impactos

de ações judiciais porventura existentes, relativas a questões trabalhistas ou relativas

ao nível dos benefícios a pagar, ou que possam vir a ser ajuizadas contra o FUNFIP,

contra os empregadores participantes do plano FUNFIP ou ainda contra seu gestor.

Marcelo Nascimento Soares, MIBA

Assessor Técnico em Atuária

Atuário - Reg IBA 759

MASP 1077087-3

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2011

ANEXO I - METAS FISCAIS

ANEXO I. 6. D - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL – IPSM

(Art. 4º, § 2º, inciso IV da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000)

Sobre o Instituto
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O Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais –

IPSM é uma entidade autárquica, dotada de autonomia administrativa e financeira,

com sede e foro em Belo Horizonte, vinculada à Polícia Militar do Estado de Minas

Gerais (PMMG). É sucessor da Caixa Beneficente da Força Pública de Minas Gerais,

criada pela Lei nº. 565, de 19 de setembro de 1911, com a finalidade de prestar

assistência previdenciária aos seus beneficiários.

Diferente da maioria dos institutos de previdência, o plano de benefícios do IPSM

assegura apenas o pagamento de pensões, alguns auxílios e assistência à saúde.

Sobre a Regulamentação

Os estudos atuariais, constantes deste trabalho, foram efetuados com base em

hipóteses atuariais concernentes, à Legislação atual do Instituto e de acordo com os

dados cadastrais dos servidores ativos, aposentados e pensionistas fornecidos pelo

IPSM.

O atual modelo do IPSM está respaldado na Lei nº. 10.366, de 28 de dezembro de

1990 (alterada pelas Leis nº. 12.565, de 07 de julho 1997 e Lei nº. 13.962, de 27 de

janeiro de 2001) e a Avaliação Atuarial está disposta no Decreto nº. 32.609, de 11 de

março de 1991.

O plano de Pensão engloba os seguintes benefícios: Auxílio-natalidade, auxílio-

funeral; pensão por morte; pecúlio e auxílio-reclusão.

Considerações sobre os Dados Cadastrais

A base de dados utilizada na avaliação atuarial foi considerada satisfatória, após

trabalhos de análise e consistência cujos apontamentos são objetos de relatório

gerencial. Quanto a base de dados do plano de saúde foram fornecidos dados

consolidados.

A seguir, informamos as quantidades de segurados comparadas com os relatórios

de Avaliação Atuarial comparadas com os últimos dois anos.

ATIVOS E INATIVOS

2010 = 72.298

2009 = 68.943

2008 = 62.813

PENSIONISTAS
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2010 = 12.597

2009 = 12.805

2008 = 12.455

Resultados da Avaliação Atuarial

A Folha Salarial Base de Cálculo informada via Base de Dados pelo IPSM de

Outubro/2009 é a seguinte:

ATIVOS

2010 = R$149.179.217,31

2009 = R$131.803.641,99

2008 = R$112.037.940,08

2007 = R$ 97.005.313,07

2006 = R$ 70.502.867,34

INATIVOS

2010 = R$ 96.441.548,97

2009 = R$ 86.728.196,27

2008 = R$ 74.387.358,11

2007 = R$ 66.408.933,26

2006 = R$ 54.437.698,71

Os cálculos dos Benefícios Previdenciários foram efetuados com base na Tábua

Biométrica IBGE-2008, de acordo com a legislação vigente. A taxa de juros adotada

foi de 6% ao ano.

O financiamento do Plano de Benefícios dos Servidores Militares do Estado de

Minas Gerais é efetuado através de contribuições dos segurados e do Ente. Essas

contribuições são feitas mensalmente, de acordo com as seguintes alíquotas:

SEGURADOS: 8% (sobre o total da folha de remuneração e de proventos de

contribuição dos segurados ativos e inativos);

ENTE PÚBLICO: 20% (sobre o total da folha de remuneração e de proventos de

contribuição dos segurados ativos e inativos);

CUSTEIO ADMINISTRATIVO: 2% (sobre da folha de remuneração, proventos e

pensões dos segurados).

Do valor total arrecadado para o custeio dos benefícios, sugerimos a distribuição
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entre os planos de Benefícios Previdenciários e de Assistência à Saúde de 71,86% e

28,14%, respectivamente, para 2010.

Considerações Finais

Recomendamos que o Instituto realizasse trabalhos de análise das informações

contidas nos sistemas e caso necessário a adequação das bases de dados, para

acompanhamento da evolução dos dados fornecidos para a realização de Avaliações

Atuariais.

Com base nos fatos apresentados, concluímos que o Plano de Benefícios do IPSM

encontra-se em situação financeiro-atuarial equilibrada, entretanto, salientamos que

os resultados desta avaliação atuarial são extremamente sensíveis às variações das

hipóteses, premissas e base de dados utilizadas e aplicadas.

Wilma Torres Miki Massui

Atuária MIBA 539 Atuária MIBA 825

Exacttus Consultoria Atuarial Ltda.

CIBA 111

ORÇAMENTO IPSM

ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DAS RECEITAS E DESPESAS DO

INSTITUTO DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

IPSM

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA 2010 A 2085

* - A tabela contendo o demonstrativo da projeção atuarial das receitas e despesas

do Instituto dos Servidores Militares do Estado - IPSM foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 22.5.2010.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2011

ANEXO I - METAS FISCAIS

ANEXO I. 6. E - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL - IPLEMG

(Art. 4º, § 2º, inciso IV da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000)

1. Introdução
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Um sistema de previdência equilibrado do ponto de vista atuarial é aquele em que

há equilíbrio entre as contribuições exigidas e os benefícios que serão pagos. Neste

contexto, o modelo técnico diferenciado do IPLEMG, caracterizado pela

proporcionalidade do benefício em função do tempo de contribuição dos

Parlamentares, proporciona o real balanceamento entre direitos e obrigações do

Instituto.

Tal desenho contribui ativamente no equilíbrio atuarial e, principalmente, na

garantia do cumprimento das obrigações do Instituto junto aos seus segurados e

beneficiários.

2. Objetivo

O objetivo desta Reavaliação Atuarial é demonstrar a situação técnica atuarial do

Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais em relação aos

compromissos assumidos junto aos participantes, ao final da 16ª Legislatura.

Este trabalho possui data-base em 30/04/2008.

3. Dos Contribuintes e Benefícios

Especificamos abaixo os contribuintes, beneficiários e os respectivos benefícios

assumidos pelo IPLEMG através do seu Plano de Benefícios:

3.1. Participantes

Ativos: Deputados Estaduais de Minas Gerais, que se encontram nas condições de

vivo, ativo ou autopatrocinado;

Assistidos: Todos os contribuintes já aposentados e bencionistas do IPLEMG, que

se encontram na condição de vivo e inativo;

3.2. Benefícios

Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição: São os benefícios que serão

pagos sob forma de renda de sobrevivência mensal, vitalícia e postecipada para o

titular do Plano em Estudo, após a ocorrência das condições de exigibilidade para a

concessão de aposentadoria.

O valor da renda de aposentadoria normal equivale ao estipêndio do deputado

estadual. O benefício de aposentadoria é restrito ao período de exercício de mandato

eletivo estadual contributivo ao IPLEMG. As condições de exigibilidade para a

concessão do benefício são as seguintes:
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a) Cumprimento do prazo de carência de oito anos de contribuição ao IPLEMG;

b) Parlamentares com proventos limitados a 1/35 (um trinta e cinco avos) por ano

de exercício de mandato eletivo contributivo ao IPLEMG, e na forma da legislação

então vigente;

c) A aposentadoria tem como base de cálculo o estipêndio de contribuição do

Deputado.

Aposentadoria por Invalidez: Será devida ao Deputado Estadual que invalidar

decorrente de acidente ou doença grave, contagiosa ou incurável definida em lei, que

impossibilite ao parlamentar o exercício da função, independentemente do período de

carência e de idade e se o fato ocorrer durante o exercício do mandato. O valor da

renda refere-se a proventos iguais ou superiores a 60% (sessenta por cento) do

estipêndio de contribuição. A aposentadoria concedida não poderá ultrapassar o valor

do estipêndio.

NOTA: Ativos e assistidos têm direito ao benefício de reversão da pensão por

morte.

3.3. Beneficiários

São beneficiários do IPLEMG na condição de dependente do segurado:

a) Cônjuge ou o companheiro;

b) Filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou

inválido;

c) Filho não emancipado, de qualquer condição, de até vinte e quatro anos, se

universitário;

Pensão por Morte: O IPLEMG oferece aos beneficiários (dependentes) dos

participantes a cobertura de pensão por morte – benefício este pago sob forma de

uma renda mensal, imediata, temporária ou vitalícia e postecipada. Para a

concessão, fica dispensado o cumprimento do período de carência de oito anos como

contribuinte do Instituto.

4. Dados Solicitados

Para a realização da Reavaliação Atuarial 2008, foram solicitadas as informações

abaixo relacionadas:

Deputados Estaduais Ativos: matrícula no IPLEMG; sexo; data de nascimento;
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tempo de contribuição no IPLEMG; estipêndio atual; data de nascimento do cônjuge;

freqüência dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos e de até 24 (vinte e quatro)

anos se universitário; data de nascimento do filho mais novo; data de nascimento do

filho inválido, se houver.

Participantes Assistidos: matrícula no IPLEMG; sexo; data de nascimento; tipo de

aposentadoria (Normal ou Invalidez); valor atual do benefício; data de nascimento do

cônjuge; freqüência dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos e de até 24 (vinte e

quatro) anos se universitário; data de nascimento do filho mais novo; data de

nascimento do filho inválido, se houver.

Pensionistas: matrícula no IPLEMG; sexo; data de nascimento; valor atual do

benefício; freqüência dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos e de até 24 (vinte e

quatro) anos se universitário; data de nascimento do filho inválido, se houver.

Pensão Complementar: matrícula no IPLEMG; sexo; data de nascimento; valor

atual do benefício; freqüência dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos e de até 24

(vinte e quatro) anos se universitário; data de nascimento do filho inválido se houver.

Dados Adicionais: Último balancete mensal. Posição 30 de abril de 2008.

5. Estrutura Técnica do Plano

5.1. Estrutura Atuarial e Biométrica

a) Taxa de Juros: Foi adotada uma taxa de 6% (seis por cento) ao ano;

b) Taxa de Projeção de Crescimento Real dos Salários: Não foi adotada taxa de

crescimento real de salários;

c) Sistema de Benefício: Benefício Definido;

d) 15 (quinze) contribuições por ano para ativos, aposentados e pensionistas e 13

(treze) para pensões complementares;

e) 15 (quinze) benefícios por ano para ativos, aposentados e pensionistas e 13

(treze) para pensões complementares;

f) Alíquotas de Contribuição:

Ativos: 11% (onze por cento) sobre o SRC;

Assembléia Legislativa: 22% (vinte e dois por cento) sobre o estipêndio de

contribuição de cada participante ativo;

g) Tábua de Sobrevivência AT-2000: adotada para os eventos morte e
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sobrevivência;

h) Tábua de Entrada em Invalidez: Álvaro Vindas;

i) Fator de Capacidade dos Salários e Benefícios: 100% (cem por cento).

5.2. Estrutura Financeira

O regime financeiro adotado nesta Avaliação foi o de Capitalização onde a reserva

das contribuições servirá para assumir os benefícios futuros destes mesmos ativos no

momento em que eles obtiverem seus direitos. Para os aposentados e pensionistas, o

valor atual das contribuições futuras alinhadas ao valor atual das reservas

constituídas, deverão ser suficientes para assumir os benefícios atuais.

6. Apresentação dos Resultados

Apresentamos abaixo os valores das reservas matemáticas assumidas pelo

IPLEMG.

Salientamos que os valores aqui apresentados foram calculados em função das

premissas técnicas informadas no item 5.

Reservas Matemáticas – 16ª Legislatura

Total Reservas Obrigatórias R$ 279.543.154,34

RISCOS IMINENTES: R$ 54.686.274,15

1. Aplicações

Em virtude da continuidade da indefinição a respeito das aplicações financeiras do

Banco Santos, a TFG Consultoria Atuarial, assim como na avaliação anterior, optou

em desenhar inúmeros cenários das possíveis com provisão de créditos duvidosos e

o conseqüente prazo de recuperação visando o equilíbrio atuarial do Plano de

Benefícios.

Apesar disto, é importante salientar que se considerado o não restabelecimento de

créditos duvidosos das aplicações financeiras naquela Instituição bancária pode-se

afirmar que as obrigações do Plano relativas aos riscos iminentes não serão

prejudicados.

Além disto, devemos também reiterar que a composição das reservas dos

benefícios a conceder em Planos que adotam o regime financeiro de capitalização

dar-se-á em longo prazo.

2. Parecer Atuarial
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Após análise dos cenários econômicos, financeiros e demográficos do Instituto de

Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais – IPLEMG fazemos as

observações:

1) As premissas atuariais determinadas nesta avaliação estão em conformidade

com a legislação e técnicas vigentes, sendo coerentes ao perfil da massa de

participantes do Plano de Benefícios em questão.

2) Os dados individuais fornecidos pelo IPLEMG à TFG Consultoria Atuarial para a

realização deste estudo, posicionados em 30/04/2008, foram considerados

satisfatórios para realização desta avaliação atuarial.

3) Devemos reiterar que o IPLEMG faz parte de representações de credores que

buscam a devolução da quantia aplicada no Banco Santos. No entanto, em função da

incerteza da recuperação da referida importância, foram analisados inúmeros

cenários de perda da aplicação, objetivando refletir situações sistêmicas em relação à

solvência do Plano de Benefícios, e é justificável, para tanto, o registro de provisões

de créditos duvidosos.

4) Recomendamos que seja realizado estudo específico de solvência e custeio

suplementar, caso verificado quaisquer possíveis oscilações bruscas quanto a

situações econômicas globais.

5) A rentabilidade auferida no ano de 2007 superou significativamente a meta

atuarial (TR acumulado + 6% a.a.) de 7,58%.

6) Devemos destacar ainda que, mantido o subsídio dos deputados estaduais, a

garantia de cobertura dos riscos iminentes não estará comprometida. Em razão disto,

todo e qualquer planejamento de alteração de parâmetros (massa coberta, subsídios

e comportamento financeiro) no Instituto deve ser antes mensurada.

7) Informamos que o impacto atuarial causado no plano de benefícios do IPLEMG

em detrimento às possíveis e/ou futuras alterações dos estipêndios dos deputados,

devem ser integralmente assumidas pela Patrocinadora, ou seja, ALMG.

8) Urge esclarecer que o desenho do Plano Previdenciário é devidamente

mensurado entre receitas adquiridas e despesas assumidas. Neste cenário, é

recomendado que o benefício seja alterado somente após o recebimento da quantia

paga pela Patrocinadora relativa à diferença de reserva matemática.
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9) Por fim, mantidas as premissas técnicas e o cenário econômico-financeiro do

Plano de Benefícios, afirmamos que o Instituto de Previdência do Legislativo do

Estado de Minas Gerais - IPLEMG estará equilibrado atuarialmente.

São as nossas considerações.

Atenciosamente,

Thiago Felipe Gonçalves

Atuário MIBA 1.398

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2011

ANEXO I - METAS FISCAIS

ANEXO I.7 DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA

DE RECEITA

(art. 4º, § 2º, Inciso V, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000)

Em atendimento ao artigo 4º, § 2º, Inciso V, da Lei Complementar Federal nº 101,

de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) -, integra o Anexo de

Metas Fiscais da LDO o presente demonstrativo de renúncia de receita..

A abrangência da renúncia de receita atende à prescrição do art. 14, § 1º, da LRF:

“a renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de

isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de

cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros

benefícios que correspondam a tratamento diferenciado”.

Os benefícios tributários são apresentados em dois grupos distintos, um com

destaque do montante dos benefícios consolidados, já existentes em 2009, e outro

grupo é composto pelos benefícios aprovados e os prorrogados a partir de 2010 que

impactarão nos exercícios de 2011, 2012 e 2013.

Os benefícios consolidados são distribuídos pelas modalidades de isenção, crédito

presumido, redução de base de cálculo, incentivo à cultura e anistia, instituídas, em

sua maioria, por aprovação via CONFAZ – Conselho de Política Fazendária -, nos

moldes e limites definidos pela Lei Complementar nº 24, de 07.01.1975. Foram

concedidos em períodos anteriores, no exercício de políticas públicas de incentivo à

produção, comercialização e consumo em segmentos e produtos considerados

essenciais ou estratégicos, social ou economicamente, e não interferem no equilíbrio
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da previsão orçamentária.

O segundo grupo é composto por novos benefícios ou prorrogações que foram

aprovados com observação dos requisitos da LRF e atendem às seguintes diretrizes,

conforme interpretação da Superintendência de Tributação da Secretaria de Fazenda

de Minas Gerais:

Os benefícios ou incentivos fiscais dos quais decorre renúncia de receita não

abrangem todo o universo de desonerações. Não são levados em conta, por

exemplo, os benefícios concedidos no meio da cadeia entre a produção e o consumo,

dado que há recuperação na etapa ou etapas subseqüentes, anteriores ao consumo;

Renunciar envolve dispor com autonomia, ou seja, com liberdade de dispor. Desse

modo, não se incluem no grupo os benefícios heterônomos impostos

independentemente da vontade do Ente tributante, tais como as desonerações e

manutenções de crédito da Lei Complementar 87/96 e o tratamento favorecido à

microempresa e empresa de pequeno porte, por imposição da Constituição da

República;

Outra restrição a considerar é que a Lei de Responsabilidade Fiscal faz menção

apenas a benefícios concedidos em caráter não geral ou que impliquem em redução

discriminada de tributos. Dessa forma, benefícios que não exijam aplicação

individualizada mediante requerimento (concedidos em caráter geral) e que não se

destinem a classe determinada de contribuintes, não são compreendidos como

renúncia de receita. São excluídas, portanto, desse grupo, as isenções concedidas

em caráter geral.

Dados os critérios estabelecidos, os benefícios ou incentivos do segundo grupo,

que efetivamente correspondem à renúncia de receita promovida pelo Estado de

Minas Gerais, são os seguintes (concedidos ou prorrogados em 2010 e com vigência

prevista também para 2011):

I – isenção de ITCD, IPVA e Taxas Estaduais de que trata o art. 1º da Lei nº

18.310/2009.

Trata-se de benefício fiscal de caráter não geral;

II – isenção do IPVA de que trata o art. 1º da Lei nº 18.726/2010, que alterou a

redação dos incisos III e XVII do art. 3º da Lei nº 14.937/2003.
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Trata-se de ampliação de isenção já prevista, de caráter não geral;

III – prorrogação da isenção de que trata o art. 2º do decreto nº 45.319/2010.

Trata-se de benefício fiscal de caráter não geral;

IV – isenção de ICMS, de caráter não geral, de que trata o inciso I do art. 1º do

decreto nº 45.319/2010, que prorrogou o benefício para vários itens ali dispostos,

quais sejam: 32, 35, 42, 74, 92, 99, 100, 101, 104, 112, 129, 133 b, e 135;

V – redução de base de cálculo do ICMS, de caráter não geral, de que trata o inciso

II do art. 1º do decreto nº 45.319/2010, que prorrogou o benefício de itens ali

dispostos, quais sejam: 11, 32 e 58;

VI – ampliação do crédito presumido de que tratam os incisos X, XI e XII do art. 75

da Parte Geral do RICMS/02, conforme redação dada pelo art. 1º do decreto nº

45.342/2010.

Trata-se de benefício fiscal de caráter não geral;

VII – crédito presumido de que trata o inciso XXXVI, art. 75 da Parte Geral do

RICMS/02 (decreto nº 45.352, de 27/04/2010).

Trata-se de benefício fiscal de caráter não geral.

VIII – redução da margem de valor agregado (MVA) de que trata o § 3º, art. 65,

Anexo XV do RICMS/02 (decreto nº 45.353/2010).

1. Renúncia consolidada

As projeções e estimativas da renúncia tributária consolidada, e seu impacto para

os exercícios de 2011 a 2013, estão representadas na tabela 1. No exercício de 2011

esse grupamento atinge o montante de R$ 2.925.620 mil, o que corresponde a 10,6

% do ICMS e a 8,7 % da receita tributária estimadas para o exercício.

TABELA 1

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA DE RENÚNCIA DE RECEITA POR MODALIDADE E TRIBUTO

PERÍODO: 2011 A 2013

* - A tabela contendo a estimativa de renúncia de receita por modalidade e tributo

para o período de 2011 a 2013 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.
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As renúncias exclusivas do ICMS, distribuídas por setores e por modalidades, são

representadas na tabela 2. Atingem o montante de R$ 2.813.176 mil para o exercício

de 2011, e representam 96,2 % das desonerações consolidadas.

TABELA 2

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA DE RENÚNCIA DE RECEITA DE ICMS POR MODALIDADE

PERÍODO: 2011 A 2013

* - A tabela contendo a estimativa de renúncia de receita de ICMS por modalidade

para o período de 2011 a 2013 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

2. Novas Renúncias

As tabelas 3 e 4 destacam as novas renúncias concedidas a partir de 2010,

aprovadas com observação dos condicionantes do art. 14, incisos I e II, da Lei de

Responsabilidade Fiscal.

TABELA 3

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA DE RENÚNCIA DE RECEITA DOS NOVOS BENEFÍCIOS

TRIBUTÁRIOS

PERÍODO: 2011 A 2013

* - A tabela contendo a estimativa de renúncia de receita dos novos benefícios

tributários para o período de 2011 a 2013 foi publicada no “Diário do Legislativo” de

22.5.2010.

TABELA 4

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA DE RENÚNCIA DE RECEITA DOS NOVOS BENEFÍCIOS DE ICMS

POR MODALIDADE
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PERÍODO: 2011 A 2013

* - A tabela contendo a estimativa de renúncia de receita dos novos benefícios de

ICMS por modalidade para o período de 2011 a 2013 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 22.5.2010.

Os benefícios desse grupamento totalizam R$ 151.916 mil para o exercício de

2011, e correspondem a 0,6 % do ICMS estimado para o exercício.

3. Perdas de Arrecadação

A seguir, com o objetivo de fornecer subsídios que possibilitem comparar impactos

de renúncia pela origem da concessão, são apresentados o montante e a

discriminação dos benefícios tributários concedidos por interesse de política nacional

– conhecidos como benefícios heterônomos -, aprovados por legislação de aplicação

nacional e que não se inserem dentro da competência e do arbítrio das unidades

subnacionais.

Os benefícios heterônomos são apresentados na tabela 5 e totalizam em 2011

perdas no montante de R$ 3.010.626 mil para Minas Gerais, com o impacto

equivalente a 10,9 % do ICMS estimado para o mesmo exercício.

TABELA 5

ESTADO DE MINAS GERAIS

ESTIMATIVA PARA OS EXERCÍCIOS DE 2011 A 2013 DAS PERDAS

TRIBUTÁRIAS REFERENTES A EXPORTAÇÕES ISENTAS PELA LEI KANDIR,

CRÉDITOS DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E CRÉDITOS DE PRODUTOS

INDUSTRIALIZADOS E SIMPLES NACIONAL

* - A tabela contendo as informações referidas acima foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 22.5.2010.

Nesse conceito se inserem as desonerações da Lei Kandir, a concessão de créditos

de ICMS nas exportações de produtos industrializados e o Simples Nacional. O

impacto das concessões na área da exportação afeta de forma desproporcional às

unidades da federação que possuem maior participação no esforço de exportação do

país, que não são ressarcidas na proporção de suas perdas, consoante se observa

pelo montante de perda líquida estimada para o estado de Minas Gerais.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2011
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ANEXO I – METAS FISCAIS

ANEXO I. 8 - DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS

OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, denominada Lei de

Responsabilidade Fiscal – LRF, determina que o Anexo de Metas Fiscais da Lei de

Diretrizes Orçamentárias – LDO conterá demonstrativo com a Margem de Expansão

das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (Art. 4º, § 2º, inciso V).

Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei,

medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação

legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

Nessa direção, a Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter

Continuado tem a missão de evidenciar o incremento de recursos que poderão ser

disponibilizados para custear tais despesas.

A Margem disponível deve ser proveniente da redução permanente da despesa ou

do aumento permanente da receita, sendo este incremento proveniente da elevação

de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou

contribuição (Art. 17, § 3)º.

No caso do Estado de Minas Gerais, como pode se observar na tabela 9, essa

Margem, para o ano de 2011, será nula, mesmo ocorrendo um aumento permanente

da receita no valor de R$ 1,377 bilhão. Isso ocorre em razão das deduções somarem

R$ 1,065 bilhão e pelo fato do pagamento do Prêmio de Produtividade consumir o

valor restante (R$ 311 milhões).

Esse incremento da receita é resultado da expansão na arrecadação do ICMS,

estimado com base na taxa esperada de crescimento do PIB, o qual foi previsto em

5,5% para 2011. As deduções, por sua vez, incluem: as Transferências

Constitucionais aos Municípios, as Transferências ao FUNDEB, a Aplicação na

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, os Juros e Encargos da Dívida Intra-

limite, o PASEP, a Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, a Aplicação

no Amparo e Fomento à Pesquisa.

TABELA 9 - DEMONSTRATIVO VIII - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS

OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER

CONTINUADO - 2011

* - A tabela contendo a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter

continuado foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2010.

ANEXO II

RISCOS FISCAIS

- LDO 2011 -

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2011

ANEXO II - RISCOS FISCAIS

(Art. 4º, § 3º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000)

Em cumprimento ao art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000, o

presente Anexo conceitua, classifica e avalia os riscos fiscais e passivos contingentes

e procura identificar e contextualizar condicionantes que possam afetar as contas

públicas.

1 – Conceitos relativos aos Riscos Fiscais e Passivos Contingentes

São consideradas afetações no orçamento os fatos imprevisíveis que implicam

obrigações, estabelecidas em lei ou contrato, específicas do governo.

Os riscos fiscais dizem respeito à possibilidade das receitas e despesas divergirem

significativamente dos valores estimados no projeto de lei orçamentária anual. Em

relação às receitas há o risco do contexto previsto para efetivação dos valores

projetados não se confirmar. Para a despesa verifica-se a possibilidade dos valores

previstos serem afetados por fatos incertos, levando a uma distorção dos valores

constantes no orçamento. Nestes casos deve-se fazer, quando for o caso, uma

reestimativa da receita, e a reprogramação das despesas orçamentárias.

Os passivos contingentes referem-se à ocorrência de fato gerador no passado cujo

efeito sobre o patrimônio futuro da entidade é incerto. Sua efetivação depende da

ocorrência de fatos externos, imprevisíveis, e de magnitude difícil de ser mensurada.

Dentre os diferentes tipos de passivos contingentes, destacam-se, por seu volume e
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magnitude, aqueles que envolvem disputas judiciais.

2 - Riscos impactantes na Receita

Os riscos orçamentários dizem respeito aos desvios entre os parâmetros adotados

nas projeções das variáveis utilizadas na estimativa da receita tributária estadual

(variação das atividades econômicas (PIB), variação do nível de preços (IPCA) e

alterações na legislação tributária) e os valores de fato observados ao longo do

período compreendido pelas diretrizes orçamentárias.

Os principais riscos sobre a receita tributária estadual incidem sobre o desempenho

do ICMS, que representa maior parcela das disponibilidades estaduais. Essa fonte de

receita, por sua vez, se desdobra em recolhimentos sujeitos a variações distintas de

preços: (i) condicionados por preços administrados e outro (ii) vinculados ao

comportamento dos preços de mercado.

De modo geral, estima-se que 1,0% de variação positiva ou negativa no Produto

Interno Bruto-PIB provoque uma alteração da mesma natureza de aproximadamente

0,47% na arrecadação, em função do PIB englobar um conjunto expressivo de bens e

serviços não sujeitos à incidência do ICMS. Para 2011, de acordo com Banco Central,

a expectativa (Boletim Focus/Bacen, 16.04.10) é de crescimento do PIB de 4,5%, o

que indica cenário de estabilidade.

Estimativas apontam que uma variação positiva ou negativa de 1,0% dos preços de

mercado (IPCA) deve induzir uma oscilação de cerca de 0,97% da arrecadação. A

expectativa do mercado é de que a aceleração em curso do nível de preços em 2010

(previsão anual de 5,32%) recue, estimando-se que atinja 4,80% em 2011.

Os setores econômicos do ICMS sujeitos à variação de preços administrados

(combustíveis, energia elétrica e telecomunicações) respondem por 40,9% do total da

arrecadação. Energia elétrica e telecomunicações têm suas tarifas reajustadas

anualmente a partir de uma associação de fatores aliados à variação observada de

índices de preços e índices específicos ligados aos custos operacionais e financeiros

das empresas de diversos setores. O ajuste de preços do setor combustíveis

encontra-se também condicionado pelo preço internacional de petróleo e pela taxa de

câmbio vigente, não havendo expectativa de alterações significativas no próximo

período.
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Cinqüenta e nove por cento e um décimo (59,1%) da arrecadação de ICMS

encontram-se sujeitos à variação de preços de mercado, estando seu desempenho

influenciado pela evolução dos índices de preços ao consumidor. Para o exercício em

curso, as previsões apontam aceleração dos preços no atacado (IGP-DI=7,33%,

Focus/Bacen, 16.04.10). Para 2011, os analistas prevêem realinhamento do

comportamento dos preços no atacado com os preços ao consumidor (IGP-

DI=4,81%).

Os riscos devidos a possíveis alterações da legislação tributária continuam

vinculados à tramitação da Proposta de Emenda Constitucional - PEC 31-A de 2007.

Embora não haja previsão expressa de sua votação em 2010, encontra-se em curso

eleição presidencial, onde a reforma tributária se apresenta como tema relevante na

agenda nacional, não devendo-se descartar soluções céleres no cenário que se

descortina. A PEC 31-A prevê a substituição de três tributos federais (PIS, Cofins e

Salário Educação) por um Imposto sobre o Valor Agregado Federal - IVA-F,

incorporando a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL ao Imposto de

renda de Pessoas Jurídicas - IRPJ, substituindo a Contribuição de Intervenção no

Domínio Econômico – CIDE por repasse para aplicação em infra-estrutura de

transporte. Mantém o ICMS com mudança no seu princípio de lançamento, alterado

da “origem” para o “destino”, ficando os Estados na origem das operações com o

direito à incidência de alíquota de 2,0% (dois por cento), o que deverá representar

perdas de 1,7% (um por cento e sete centésimos).

Além disso, a PEC 31-A/07 propõe alterações nos coeficientes do Fundo de

Participação dos Municípios – FPM, Fundo de Participação dos Estados – FPE,

Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional – FNDR, e Fundo de Ressarcimento

das Exportações – FPEX (LC87/96) e o Auxílio às Exportações, que passarão a se

denominar Fundo e Equalização das Receitas – FER, assim como nos critérios para

aproveitamento de créditos no ICMS referentes a entradas de bens de uso e

consumo após o 9º ano e dos créditos referentes a energia elétrica e serviços de

comunicação, o que deverá implicar perdas anuais, respectivamente, de R$ 36,451

milhões e R$ 15,380 milhões. Há também a previsão de mudanças da incidência do

ICMS sobre operações com produtos da cesta básica (perdas de R$ 707,7 milhões),
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da tributação da operação interestadual com petróleo e seus derivados e energia

elétrica reduzida a 2% (perdas de R$ 109,38 milhões) e a redução da alíquota do

álcool hidratado para 12% (perdas de R$ 251,05 milhões).

Há também de se destacar a tramitação no Supremo Tribunal Federal - STF das

Ações Diretas de Inconstitucionalidades - ADIn nº 2.675 e 2.777, ajuizadas pelos

governadores de Pernambuco e São Paulo, contra dispositivos de leis estaduais

próprias, que asseguram a restituição da diferença do valor de ICMS pago a maior,

na hipótese de se verificar que a obrigação tributária seja de valor inferior ao que foi

presumido. De fato, o Supremo Tribunal Federal já havia reconhecido, a partir do

julgamento da ADIn nº 1.851-5/AL, ajuizada pela Confederação Nacional do

Comércio, a possibilidade do imposto ser exigido antes da ocorrência do fato gerador,

com base em valor presumido, e a desnecessidade de devolução ou

complementação dos valores pagos, a maior ou a menor, respectivamente.

No momento, a votação encontra-se empatada, aguardando-se apenas o voto de

desempate do Ministro Carlos Britto. Vale ressaltar que os votos já pronunciados

pelos Ministros poderão ser modificados até a decisão-final das ações. O desenlace

desfavorável aos estados representará grave comprometimento de suas receitas,

além do esvaziamento de um importante mecanismo para o controle fiscal.

3 – Riscos nas Despesas

O Estado de Minas Gerais estabeleceu em seu plano estratégico uma área de

resultados voltada exclusivamente para a Qualidade Fiscal, que contempla não

apenas os programas elaborados para o melhor gerenciamento da receita, mas

também os programas de qualidade do gasto. Assim, o Estado vem desenvolvendo

iniciativas no intuito de monitorar permanentemente as despesas estaduais de modo

a manter o equilíbrio fiscal. Um exemplo dessa iniciativa é o acompanhamento das

despesas definidas a partir de uma carteira de elementos/itens em que são

estabelecidas metas para cada unidade orçamentária com vistas à redução das

despesas de manutenção da máquina pública. Dessa forma, a execução das

despesas programadas não vêm se constituindo risco para as contas estaduais.

4 – Riscos de passivos contingentes

Ao contrário das despesas programadas, a efetivação de passivos contingentes
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pode representar risco para a gestão orçamentária estadual. Entre os riscos com

essas características encontram-se os processos judiciais movidos contra a

Administração Pública Estadual. A identificação destes riscos se faz a partir do

levantamento pela Advocacia Geral do Estado das ações que tramitam na justiça e

que podem impactar o Tesouro Estadual. Caso seja necessário, as providências

serão definidas a partir da anulação de crédito orçamentário, seja da Reserva de

Contingência, constituída para o atendimento de passivos contingentes e outros

riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme estabelecido na alínea “b” do inciso III

do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, ou da anulação de créditos de

despesas discricionárias. As despesas discricionárias são aquelas não amparadas

por nenhum dispositivo legal e que podem ter intervenção direta pelo Estado, como é

o caso das despesas com a manutenção da máquina pública.

No quadro abaixo está levantado o passivo contingente judicial sem qualquer

distinção de nível de risco. Dessa forma, as contramedidas serão aquelas que já

utilizamos com passivos desta natureza. Durante todo exercício financeiro surgem

ações transitadas em julgado que vão além dos precatórios devidamente orçados,

principalmente requisições de pequeno valor. Quando isso ocorre lançamos mão da

anulação de crédito da Reserva de Contingência ou de despesas que causem menor

impacto à prestação do serviço público.  Vale lembrar que a Advocacia Geral está

sempre presente nas negociações de forma a amenizar o impacto de sentenças

desta natureza.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS - 2011

* - A tabela contendo o demonstrativo de riscos fiscais foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 22.5.2010.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.207 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.207/2010, de autoria do Deput ado Mauri Torres, que autoriza

o Poder Executivo a doar à Universidade Federal de Ouro Preto – Ufop – o imóvel
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que especifica, foi aprovado no 2° turno, com a Eme nda 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° 4.207/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar à Universidade Federal de Ouro Preto – Ufop –

o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Universidade Federal de Ouro

Preto – Ufop – imóvel com área de 13.407,50m² (treze mil quatrocentos e sete vírgula

cinquenta metros quadrados), e suas benfeitorias, situado na Avenida Armando

Fajardo, no Município de João Monlevade, registrado sob o n° 2.471, no Livro 2-1, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de João Monlevade.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à ampliação do

“campus” da Ufop localizado no Município de João Monlevade.

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, 19 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 20/5/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr. Raimundo Nonato

de Oliveira, ocorrido em 18/5/2010, em Curvelo. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do
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Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a entidade Essentia Fabule pelos quatro anos de sua

constituição (Requerimento nº 5.849/2010, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a família Costa Prazeres pelos serviços prestados ao povo

de São Lourenço e região (Requerimento nº 5.864/2010, do Deputado Tiago Ulisses);

de aplauso ao Grupo de Congado Nossa Senhora do Rosário do Retiro pelos 61

anos de sua fundação (Requerimento nº 5.876/2010, do Deputado Dinis Pinheiro);

de congratulações com a Associação para o Desenvolvimento e Crescimento

Humano pelos quatro anos de sua constituição (Requerimento nº 5.879/2010, do

Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Sociedade Recreativa Marlúcio Pereira Rancho das

Flores pelos 27 anos de sua constituição (Requerimento nº 5.881/2010, do Deputado

Wander Borges);

de congratulações com a Guarda de Marujo Nossa Senhora do Rosário de General

Carneiro pelos 24 anos de sua constituição (Requerimento nº 5.882/2010, do

Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Saci Clube de Serviço pelos 19 anos de sua constituição

(Requerimento nº 5.883/2010, do Deputado Wander Borges);

de aplauso ao Sr. Gonçalo Faria por sua atuação como Vereador da Câmara

Municipal de Formiga (Requerimento nº 5.903/2010, do Deputado Doutor Rinaldo

Valério);

de congratulações com o Sr. João Pedro Martins, Professor Mestre e Grande

Inspetor Litúrgico da Maçonaria no País, pelos 25 anos de serviços prestados a essa

organização (Requerimento nº 5.904/2010, do Deputado Jayro Lessa);

de aplauso ao Sr. Valdir Inácio Ferreira, Prefeito Municipal de Araporã, pela

realização das festividades de comemoração dos 18 anos desse Município

(Requerimento nº 5.922/2010, do Deputado Weliton Prado);

de aplauso à Sra. Zilda Fátima, Primeira-Dama de Araporã, pela realização das

festividades de comemoração dos 18 anos desse Município (Requerimento nº

5.923/2010, do Deputado Weliton Prado);

de aplauso ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins
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de Uberlândia pelos esforços realizados pela entidade na defesa dos trabalhadores

desse Município nos seus quase 50 anos de existência (Requerimento nº 5.930/2010,

do Deputado Weliton Prado);

de aplauso ao Sr. Humberto de Barros Ferreira por sua luta na defesa dos direitos

dos trabalhadores nos 12 anos em que esteve à frente do Sindicato dos

Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins de Uberlândia (Requerimento nº

5.931/2010, do Deputado Weliton Prado);

de aplauso ao Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas

e de Materiais Elétricos de Uberlândia e Araguari pelos esforços realizados nos

últimos 16 anos na defesa dos trabalhadores (Requerimento nº 5.932/2010, do

Deputado Weliton Prado);

de aplauso ao Sindicato dos Empregados do Comércio de Uberlândia e Araguari

pelos esforços realizados na defesa dos trabalhadores nos 66 anos dessa entidade

(Requerimento nº 5.933/2010, do Deputado Weliton Prado);

de aplauso ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fumo de Uberlândia

pelos esforços realizados nos últimos 16 anos em defesa dos trabalhadores

(Requerimento nº 5.934/2010, do Deputado Weliton Prado);

de congratulações com a comunidade de Cristina pelo 236º aniversário desse

Município (Requerimento nº 5.978/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Extrema por ter sido esse Município

apontado, em estudo feito pela Fundação João Pinheiro, como o segundo melhor do

Estado para se viver (Requerimento nº 5.979/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva);

de congratulações com a comunidade de Pedralva pelo 123º aniversário desse

Município (Requerimento nº 5.980/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Paulo César Silva, Prefeito Municipal de Poços de

Caldas, em razão de o Município ter obtido a 3ª posição no Relatório de Índice

Mineiro de Responsabilidade Social , 2ª Edição, divulgado pela Fundação João

Pinheiro (Requerimento nº 5.982/2010, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Carlos Roberto Rodrigues, Prefeito Municipal de Nova

Lima, em razão de o Município ter obtido a 1ª posição no Relatório de Índice Mineiro



____________________________________________________________________________
1086

de Responsabilidade Social , 2ª Edição, divulgado pela Fundação João Pinheiro

(Requerimento nº 5.983/2010, do Deputado Wander Borges);

de aplauso à Associação Comunitária dos Moradores dos Bairros Glória, São

Salvador e Região, de Belo Horizonte, pelos 35 anos de sua fundação (Requerimento

nº 5.984/2010, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Núcleo de Incentivo à Cultura pelo sexto aniversário de

sua constituição (Requerimento nº 5.993/2010, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Ação Social Vida Comunitária pelo 13º aniversário de sua

constituição (Requerimento nº 5.994/2010, do Deputado Wander Borges);

de aplauso aos policiais civis lotados na 5ª Delegacia do Departamento de

Investigação Antidrogas que atuaram na operação que culminou com a prisão de

quadrilha de traficantes de drogas que, segundo relatos, eram integrantes do PCC e

estariam planejando o sequestro de um empresário mineiro (Requerimento nº

6.023/2010, da Comissão de Segurança Pública);

seja encaminhada à Embaixada do Irã no Brasil manifestação de repúdio à

intolerância religiosa, especialmente contra a prisão de sete dirigentes da

Comunidade Bahá'í no Irã, desde 2008 (Requerimento nº 6.112/2010, da Comissão

de Direitos Humanos).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2010

ATAS

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/5/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Questões de ordem - Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 3.858/2009; discurso do Deputado Padre João; votação do

Substitutivo nº 1; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.144/2010;

votação do Substitutivo nº 1, salvo emendas; aprovação; prejudicialidade da Emenda

nº 1; votação da Emenda nº 2; rejeição - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.389/2010; discursos dos Deputados Padre João, Délio Malheiros e Weliton Prado;

encerramento da discussão - Inexistência de quórum para votação - Discussão, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 4.057/2009; encerramento da discussão - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho

Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin

Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon

Melo - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério -

Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan -

Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Inácio Franco - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Humberto

Carneiro - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira -

Padre João - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Tenente Lúcio, 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.

Questões de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente Deputado Doutor Viana, tivemos

oportunidade hoje à tarde de acompanhar o desdobramento da assembleia geral dos

professores da rede estadual. Acompanhamos atentamente todo o trabalho. Na

oportunidade, nosso Líder Deputado Padre João e os Deputados Weliton Prado,

Doutor Viana e Duarte Bechir estiveram lá. Quero fazer alguns registros importantes.

A assembleia geral dos professores, de forma acertada, votou soberanamente pela

continuidade da greve e marcou a próxima assembleia para terça-feira, dia 25. Mais

uma vez, o governo errou ao conduzir o processo de negociação. Por intermédio da

Assembleia Legislativa, o governo, por meio da Secretaria de Planejamento,

comprometeu-se a apresentar proposta de integração de gratificações no vencimento

básico, discutindo o assunto com a comissão paritária dos professores,

representados pelo Sind-UTE, e estabelecendo prazo de 20 dias. Porém, durante a

assembleia, o governo não havia formulado a proposta por escrito, pleiteando, aliás,

prazo superior a 20 dias, ou seja, 60 dias. Esse prazo é completamente inadequado.

Se tivermos de esperar 60 dias para a formulação de uma proposta, já estaremos no

período de impedimento de qualquer votação na Casa, em razão da Lei de
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Responsabilidade Fiscal, em função da lei eleitoral. Então manter o prazo de 20 dias

para o governo apresentar uma proposta por escrito é de fundamental importância.

Após a deliberação da assembleia, o governo corrigiu seu erro, apresentando a

proposta. No entanto já era tarde e não tinha como a assembleia avaliar a proposta.

Consideramos que houve um equívoco, um erro de condução por parte do governo

do Estado, e isso não ajuda nas negociações para colocarmos um bom termo à greve

dos professores. Quero, nesta oportunidade, Sr. Presidente, reafirmar que o governo

do Estado quer encontrar uma saída adequada para a greve. O primeiro

compromisso que ele tem de fazer é não demitir, porque já estamos ouvindo

burburinhos de que o governo começará a demitir. Estamos fazendo aqui um alerta

ao governo do Estado: demitir, como forma de reprimir o movimento, será muito ruim

para o processo de negociação. É muito importante que o governo tenha

sensibilidade e responsabilidade neste momento e que, daqui até a assembleia de

terça-feira, não haja represália, não tenha demissão dos professores em greve. É

importante também que o governo possa negociar tanto a reposição das aulas com o

pagamento dos salários, a garantia dos postos de trabalho para os servidores, como

uma proposta objetiva de melhoria do vencimento básico com base na lei nacional do

piso salarial. Então fazemos esse apelo ao governo do Estado. Qualquer

encaminhamento contrário a esse entendimento será de única irresponsabilidade do

governo do Estado. Não nos responsabilizaremos por isso. Quero ainda dizer que

estamos à inteira disposição para ajudar na negociação, o Bloco de oposição PT-

PCdoB-PMDB. Uma vez aceita a proposta pelo sindicato e pela categoria, da forma

da integração do vencimento básico, estaremos aqui para votá-la se houver

aquiescência e concordância do movimento dos professores. Queremos também

ajudar a votar os projetos que estão na pauta hoje. E votaremos os projetos se

houver sinalização por parte do governo do Estado ainda hoje, durante esta reunião,

de que não haverá demissão alguma por parte do governo do Estado em função do

movimento grevista legítimo dos professores e professoras da rede estadual de

ensino.

O Deputado Weliton Prado - Primeiramente, gostaria de parabenizar o conjunto dos

servidores do Estado de Minas Gerais, as auxiliares de serviços gerais, que
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realmente estão dando uma aula de cidadania. O movimento cresce a cada dia. Há

organização em todos os cantos do Estado. É muito justa a reivindicação dos

servidores. A ninguém interessa a greve. Os servidores não querem estar de greve,

assim como os alunos, os pais, a comunidade escolar, ninguém. O governo deve ter

sensibilidade; ele tem de colocar a mão na consciência. É impressionante o número

de servidores que estão participando do movimento. A cada mobilização, o número

aumenta. Já é um movimento histórico, jamais visto no nosso Estado, uma

mobilização muito grande. Só o governo não quer ver. Fica aqui nosso apelo ao

Governador de Minas Gerais para que ele tome um posicionamento, o mais rápido

possível, e resolva o problema. Foi prometido que seria implementado um piso, então

os servidores querem esse piso salarial e não que pisem neles. Isso eles não

aceitarão. Não adianta vir com ameaça, perseguição, chantagem; não adianta querer

cortar ponto, demitir, assédio moral. Isso não é aceitável no Estado Democrático de

Direito. Os servidores têm todo o direito de reivindicar seus direitos, têm todo o direito

de manifestar, de se mobilizar para que uma lei seja cumprida. A partir do dia 1º de

janeiro, essa lei deveria estar em vigor, e quem não está cumprindo a legislação é o

governo do Estado, portanto ele deve ser responsabilizado. A lei existe para ser

cumprida e respeitada, e o piso nacional deve ser implementado: são R$1.312,00

para os servidores da educação. O governo criou uma série de penduricalhos e paga

salário-base menor que o salário mínimo, cria gratificações, desconta isto e aquilo, é

uma bagunça; no final das contas, o servidor está sem aumento há mais de 10 anos.

Com esse aumento de 10%, em alguns casos os professores terão redução no

salário. Os servidores pagam Ipsemg e não têm direito ao atendimento à saúde. Os

servidores estão massacrados, humilhados, mas de cabeça erguida, com muita

energia, muita garra, muita ousadia e muita consciência, exercendo sua cidadania,

fazendo tudo dentro da lei. Temos de reconhecer que a tendência do movimento é só

crescer. Fica aqui nosso apelo ao governo do Estado. Não aceitaremos, de maneira

alguma, qualquer tipo de perseguição ou assédio. Minha proposta é que se vote o

projeto dos servidores do Judiciário, atendendo reivindicação do Serjusmig, do

Sindojus e do Sinjus, que é luta antiga: a data-base dos servidores. Votem o projeto

dos servidores e travaremos a pauta, não votaremos mais nada. Obstrução total e
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legal, paralisa-se tudo. Enquanto não se tratar com respeito e dignidade nossos

servidores, paralisaremos tudo. Estamos no nosso direito como Oposição, e esse é

instrumento que temos para ajudar o governo do Estado a solucionar esse problema.

A greve, como disse, não agrada nem atende ninguém. Com previsão orçamentária

que deve chegar a quase R$50.000.000.000,00, uma das maiores economias do

País, o Estado ter coragem de pagar menos de um salário mínimo para o servidor é

uma vergonha, um absurdo, uma humilhação. Não admitiremos, não aceitaremos.

Trouxe contracheque de servidor que recebe salário-base de R$245,00. Com todo o

tempo de serviço, recebe R$487,00. Menos de um salário mínimo, depois de mais de

20 anos de trabalho. Não admitimos isso, e tenho de concordar com a manifestação

dos servidores. O governo tem de abrir o olho e ficar atento ao que está acontecendo.

O movimento é muito forte, os servidores estão se mobilizando e se organizando

mais a cada dia, em todos os 853 Municípios. Dados do sindicato mostram que mais

de 70% da categoria estão mobilizados, 220 mil servidores ao todo, que recebem

salário de fome, que mal dá para sobreviver e pagar suas necessidades básicas,

como água e energia elétrica. Para finalizar, comemoro mais uma vitória: a decisão

do Supremo em relação ao fim da Cofins e do PIS na conta de luz. Entraremos com

ação no Estado para que este efeito seja imediato em relação à Cemig. Cortar os

impostos federais, PIS e Cofins da conta de luz imediatamente, não apenas da

energia elétrica, mas da telefonia. Isso significará redução em torno de 7% para os

consumidores, tanto da energia elétrica quanto da telefonia. É grande vitória.

Parabéns servidores. Continuem com a luta. Sem luta, não há vitória. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, pela ordem, o

Deputado Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago - Sras. Deputadas e Srs. Deputados, estamos aqui para

fazer a comunicação de luta de muitos anos pela estrada federal que liga Januária à

Bahia, passando por Itacarambi, São João das Missões, Manga, Montalvânia e

Cocos. Essa estrada vem sendo prometida há muito tempo e nunca é feita. A

situação é de desespero. Hoje se leva cerca de 5 horas de Montalvânia a Manga, que

são quase 70km de distância. Percebendo que as coisas não aconteciam, estivemos,

no ano passado - eu, os Deputados Márcio Reinaldo e Humberto Souto, os Prefeitos
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Quinquinha, de Manga; Padre Zé, de Montalvânia; José Nunes, de São João das

Missões; Toninho Marinho, de Juvenília; Bila, de Miravânia; Rudimar, de Itacarambi -,

com o José Alencar, que estava ocupando o cargo de Presidente em exercício. Ele

telefonou para o Exército, responsável para fazer o projeto, que estava engavetado.

O José Alencar exigiu que o projeto fosse feito o mais rápido possível. Quase um ano

depois, ele ficou pronto, e as licitações estão em andamento. Hoje à tarde, eu e os

Deputados Márcio Reinaldo e Humberto Souto; os Prefeitos Quinquinha, de Manga;

Padre Zé, de Montalvânia; e Toninho Marinho, de Juvenília; o representante do

Prefeito José Nunes, de São João das Missões; e o Vice-Prefeito de Manga, todos

estivemos com o Ministro Paulo Sérgio Passos, que ficou indignado e ligou para o

DNIT para que as ordens de início das obras, no trecho licitado, sejam dadas o mais

rápido possível. Aliás, foi licitada também a reforma da estrada pelo período de cinco

anos. Como o projeto da estrada de Itacarambi, passando por São João das Missões,

até Manga ainda não está pronto - em praticamente oito anos de governo, nem esse

projeto ficou pronto -, vamos tentar cascalhar as estradas. A empresa vencedora fará

essa melhoria, a fim de que as pessoas possam transitar, pois está impossível se

locomover ali. O comércio está acabado, como também as ambulâncias. É uma

situação dramática. O Ministro Paulo Sérgio recebeu-nos - eu, os Deputados Márcio

Reinado e Humberto Souto, e os Prefeitos - com muita cordialidade. Ele ligou para o

DNIT e exasperou-se pela demora e pela dificuldade dessas obras. Continuamos com

a esperança de que o governo federal, depois que o José Alencar entrou na luta,

inicie o asfaltamento dessa estrada federal, a BR-135. Se demorar muito, as chuvas

chegarão e aí vai mais um Presidente sem que a obra tenha sido iniciada. O Paulo

Sérgio informou a todos que está preparando uma agenda para o lançamento das

ordens de início das obras. Provavelmente no dia 14, no máximo no dia 21, as ordens

serão dadas, e a população de Manga, Montalvânia e Juvenília poderá voltar a

transitar nessa estrada federal, onde os buracos impedem que as pessoas exerçam a

vida, o comércio, a saúde e a educação com dignidade. Então essa é mais uma etapa

do trabalho de Arlen Santiago, do Prefeitos Quinquinha, Padre Zé, dos Deputados

Márcio Reinaldo e Humberto Souto, e principalmente do José Alencar, que tem sido

um grande parceiro nessa luta para que o governo federal não esqueça daquela
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região. Portanto deixo uma mensagem para o povo de Manga, de Montalvânia e

daquela região: não descansaremos um minuto enquanto não conseguirmos fazer

com que o governo federal cumpra com a sua missão de atender à população com as

obras daquela estrada federal. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado João Leite - Gostaria apenas de restaurar algumas questões históricas.

O governo Aécio Neves, o governo do PSDB, com toda a sua base aliada, com os

seus apoiadores, mudou a história que conhecíamos antes deste governo. O servidor

público recebia em sete chamadas. Meus pais são servidores públicos. No governo

do PMDB e do PT, eram sete chamadas para o servidor público receber o seu salário.

Mas isso mudou no governo do PSDB. Em alguns momentos, foi adiantado o 13º

salário dos servidores. Foram enviadas para esta Assembleia Legislativa todas as

carreiras dos servidores do Estado. Não podemos aceitar que este é um governo que

não trata bem os servidores, pois trata, sim, com respeito. Quanto ao que veio para a

Assembleia Legislativa em relação aos servidores de outros Poderes, a Assembleia

Legislativa e o próprio Poder Executivo tiveram atenção com as carreiras também de

outros Poderes, como temos aqui hoje a da Justiça. Já esperávamos ter votado esse

projeto, que tem o apoio do PSDB, tem o apoio do governo. É importante também

dizer que os aumentos concedidos no governo do PMDB-PT foram por lei delegada.

O governo do PMDB-PT enviou para a Assembleia Legislativa pedido de delegação

para conceder aumento, diferentemente do governo do PSDB. Este enviou para a

Casa para ser discutido, como deve ser. Naquela época, o PSDB, na oposição,

afirmou que deveria ser enviado para a Casa. Então, é importante dizer que, quando

foi dada a delegação, um professor ficou com R$180,00 e um Soldado, com

R$900,00, só que temos 15 mil soldados e 300 mil professores. Vamos aqui restaurar

a verdade nesta noite sobre o que era o governo do PMDB e do PT. Deputado

Domingos Sávio, Líder, é importante também dizer que acompanhamos os

entendimentos do governo, intermediados pelo Presidente desta Casa, Deputado

Alberto Pinto Coelho, com os líderes da greve, em alto nível. Com a Beatriz, que

preside, era outra história, porque ela conversa, assim como a Renata Vilhena,

Secretária de Planejamento. Vemos claramente que estamos indo para o

entendimento. Não é o que ouvimos aqui - os adoradores do caos, adoradores da
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catástrofe. Entendemos que a conversa e o entendimento fazem parte da

democracia. Espero que o governo chegue a um acordo com os professores, com a

liderança, assim como esperamos que o governo federal chegue a um acordo com o

Ibama, cuja greve é um caos. Cidades estão sendo prejudicadas com a greve. Agora

se inicia a greve da Polícia Federal, com as pessoas paradas nos aeroportos. Nós

não adoramos o caos, nem falamos sobre isso aqui. As pessoas estão sofrendo.

Apesar das manifestações do governo federal de que não tem conversa, de que não

tem entendimento, esperamos que conversem com esse segmento do funcionalismo

federal para chegar a um acordo, como aqui no Estado estamos conversando. É

importante colocar isso. Por fim, gostaria de dizer que, diferentemente do que foi dito

aqui, Cofins e PIS não são impostos, são contribuições. E fica tudo com o governo

federal; não vem um centavo para Minas Gerais. É receita própria do governo federal.

Ele não distribui aos Estados, não distribui aos Municípios. Fica naquele bolo que o

governo federal tem hoje. Só destina para o servidor 30% de tudo o que arrecada.

Está sobrando. E qual é a participação do governo federal em Minas Gerais? Zero.

Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, quero também trazer uma palavra de

esclarecimento, primeiramente porque, na semana passada, participei da reunião

buscando construir um entendimento. E vou continuar com uma palavra de busca do

entendimento, primeiramente em respeito a todos os professores e servidores,

porque achamos legítimo. É preciso que todos busquemos unir forças para uma

valorização dos servidores, quando há uma manifestação de greve, ainda que tenha

sido julgada pela Justiça como ilegal - aí é uma decisão da Justiça -, mas ainda assim

não se pode faltar com o respeito ao servidor, o que esta Casa jamais fez. E o que

também não é justo, não é bom, especialmente para a educação, para os

professores, é que algumas pessoas venham usar a greve politicamente. Uma coisa

é a legitimidade do movimento. Uma coisa é respeitarmos o professor, os

educadores, e entendermos que é preciso haver uma união de esforços para uma

remuneração justa, a fim de conseguirmos avanços. Outra coisa é ficar pregando o

caos. Realizamos esforço, e as coisas estavam avançando para o entendimento.

Primeiro conseguimos intermediar o diálogo entre os dirigentes sindicais do Sind-
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UTE. A Beatriz, a Marilda e outras lideranças que lá estiveram, também a Secretária

Renata Vilhena, abriram canal de diálogo. Foram discutidas questões essenciais, por

exemplo, que não houvesse nenhuma demissão nem corte de salário, mas folha

complementar, já que algum corte foi feito, porque o ponto não foi registrado; que

fosse elaborada folha complementar e feita reposição de aula, o que é importante

para o aluno não ficar prejudicado; que houvesse comissão bipartite, com

representantes dos servidores e do Executivo, em número igual, para entrarmos em

entendimento e mandarmos o projeto para a Assembleia o mais rápido possível, para

entrar em votação; até mais, que o governo contribuísse para que o Judiciário não

multasse o sindicato. Tudo isso foi discutido. Ao contrário de quem busca pregar o

entendimento, algumas pessoas querem botar veneno, confundindo os servidores da

educação. Citarei duas coisas que estão sendo usadas de maneira maldosa para

confundir o servidor da educação. Uma delas é dizer que Deputados da base do

governo - inclusive eu, mas não estou falando apenas em meu nome -, cerca de 40

Deputados teriam votado contra o aumento para os professores. Essa é atitude

antiética, desleal, não é verdadeira. O projeto do Governador que propõe aumento

para os servidores, não só da educação, mas para todos os servidores, recebeu

apoio unânime desta Casa. É lógico que emendas feitas de maneira demagógica, são

inconstitucionais, só atrasariam a vida de todos, porque não surtiriam resultado

algum. Por serem inconstitucionais, não foram aprovadas. Isso não significa rejeitar

aumento, pois não resultariam em nada; pelo contrário, poderiam gerar aumento zero,

pois, se aprovadas, seriam nulas, e só aprovaríamos o que a Constituição permite,

que é o aumento que vem do Executivo. Já expliquei isso, mas estou reiterando a

explicação, porque os demagogos continuam insistindo na demagogia, mas não

estão satisfeitos com essa demagogia. Agora farei outro esclarecimento. Reuni-me

com professores neste fim de semana, em Carmo da Mata, Divinópolis e outras

cidades aonde fui, e alguns professores me disseram que há pessoas dizendo que o

reajuste para os professores será zero, porque darão com uma mão e tirarão com a

outra. Darão o reajuste que depois será descontado na VTI. Disse-lhes que havia

acompanhado a votação do projeto, e este projeto de 10% de reajuste para o

professor não será deduzido na VTI, porque há artigo no projeto dizendo que o
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aumento não será descontado na VTI. Os professores estavam com aquela ideia na

cabeça, porque alguém foi lá e os enganou, para jogá-los politicamente contra o

governo. Volto a dizer, uma coisa é reconhecermos que o salário do professor está

longe do ideal e é preciso melhorá-lo; outra coisa é dizer mentira para o professor,

dizer que o Deputado Domingos Sávio votou contra aumento. Mentira, isso nunca

aconteceu. Dizer que o aumento não existirá é mentira. Haverá reajuste, que não

será descontado na VTI. Deixamos alerta, pois, quando o governo federal votou o

piso nacional, se estivesse com boa-vontade para dar aumento justo, o governo do

PT teria deixado claro que aquele reajuste, para piso de pouco mais de R$1.300,00,

valeria para 20 horas, 24 horas, para quantas horas fossem. Mas não, ele disse que

era para 40 horas. Isso está gerando confusão não só em Minas, mas também em

outros Estados. O governo de Minas alega que, ao votar R$935,00 como piso de

remuneração para 24 horas, está cumprindo seu papel. Pagar piso de R$935,00 para

24 horas é mais do que R$1.300,00 para 40 horas. O governo do Estado alega isso,

porque o governo federal não foi claro, ao votar sua lei. Poderia ter votado lei federal

que, de fato, melhorasse o salário para todos os professores e não deixasse essa

dúvida, essa polêmica que está chegando às Prefeituras também. Temos de melhorar

a lei federal e também as leis nos Estados e nos Municípios, principalmente para

aumentar o salário dos professores, mas não com demagogia. Não podemos

alimentar uma greve a qualquer preço, com interesses eleitoreiros. Ela traz sofrimento

para o professor, para o aluno, para todo o mundo. Não quero que se encerre a greve

sem os professores terem um ganho. Por isso também estou contribuindo para abrir

um canal de diálogo com o governo. Encerro, Sr. Presidente, dizendo que vamos

continuar insistindo em que o governo não faça demissões, em que se mantenha

numa posição de diálogo, mas que os professores também não se deixem levar por

algumas lideranças partidárias que querem botar fogo na questão, apagar incêndio

com gasolina. É preciso ter prudência, senão o prejuízo é de todos: do professor, do

aluno, da sociedade. Temos de manter diálogo neste momento e assegurar que essa

comissão elabore uma proposta justa e a envie para a Assembleia ainda este ano,

pois, com certeza, todos votaremos favoravelmente, já que queremos salários

melhores para todos os educadores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, quero

apenas esclarecer algumas questões. Estamos discutindo o governo atual. Não se

pode discutir o passado. Quem olha para o retrovisor costuma trombar. Temos,

portanto, de olhar para frente. Estamos vivendo uma greve que, infelizmente,

Domingos Sávio, não acaba. Disse isso ao Mauri Torres, que é meu amigo. Além de

fazer discurso, preocupo-me com a situação do Estado, até porque governo é tudo

igual. Se amanhã o governo for o PMDB, e já foi do Itamar, já foi do Eduardo

Azeredo, é tudo a mesma coisa; as dificuldades, os problemas são os mesmos, mas

muda, às vezes, o foco. O que está ocorrendo com essa greve é falta de diálogo. Foi

o que disse hoje ao Deputado Mauri Torres. Estão levando para o Governador

Anastasia que não há greve. Esse é o grande erro que estão cometendo: dizem que

somente meia dúzia de escolas está de greve, que ela não atingiu quase nada. Esse

tem sido o erro, o equívoco. É isso que precisamos discutir. Essa greve está indo

longe demais, aliás, já foi longe de mais, por falta de diálogo. Podem dizer que houve

lei delegada na época do Itamar. Houve mesmo. Quem mais trabalhou com lei

delegada foi o governo Aécio Neves, aliás, com a minha participação, quando fui

Presidente desta Casa. Por princípio, eu era contra delegação de leis. Tivemos a

oportunidade de dar ao Governador Aécio Neves uma lei delegada, que foi muito

usada e, depois, demos outra. Mas acho que esse não é o problema, pois era uma

questão de momento. Até entendi depois, falando com o Governador, que, para fazer

uma pequena ou uma grande reforma administrativa, era mais rápido fazer por lei

delegada. Talvez não atingisse os objetivos que se desejavam, porque lei delegada,

geralmente, é feita por técnicos que não têm sensibilidade política. Agora,

sensibilidade política está faltando quanto a esse movimento de greve. Querem jogar

a culpa para o passado, dizendo que o Itamar deu aumento por lei delegada. Isso não

resolve nada. O que resolve é o momento atual. Essa greve está sendo prejudicial

aos professores, aos alunos, ao Estado, que não deixa de se desgastar, que tem de

gastar mais com a imprensa, porque tem de continuar a mordaça e a censura, pois

ela não noticia a greve, não deixa noticiar, nada sai, a não ser pela TV Assembleia.

Essa greve está tomando um rumo complicado. Se o governo vier com essas

ameaças, cumprir essas ameaças de demissão, não sabe a consequência que



____________________________________________________________________________
1098

advirá. Tenho a certeza de que toda a categoria ficará solidária aos que receberem

essa punição. É a mesma coisa que condenar um grevista, um revolucionário ou

quem quer que seja à pena de morte. Para eles a perda do emprego é uma pena de

morte. Isso não será possível o governo segurar, pelo sentimento que vimos hoje da

parte dos professores. Ao conversar com eles - recebi vários -, mostrei-lhes esse

equívoco, pois disseram que os Deputados votaram contra. Não houve nada disso. O

que houve foi um erro da Assembleia Legislativa, da Liderança do governo, que não

explicou o processo daquela votação que fizemos, votando de qualquer jeito, uma

verdadeira correria. Talvez tenha faltado um pouco de explicação. O que está

faltando, Presidente, é dizer ao Governador Anasatasia a verdade. Agora ele é o

Governador, pois até então era o gerente do governo; agora está blindado. Mas ser

blindado faz parte do processo. Estão levando informações para ele que não são

reais, as mesmas que tentam passar para a população. Dizem que ele não precisa

preocupar-se, pois está tudo sob controle. Parece-me até aquele filme a que

assistimos na época do Governador Eduardo Azeredo, quando a polícia começou o

movimento de greve, e alertávamos para o fato de que ele tinha de ser abafado.

Levaram o assunto ao Governador, que disse que o Comando da Polícia estava com

a tropa na mão, que estava tudo sob controle, e deu no que deu, até mesmo com a

morte de um policial. É isso que precisamos discutir, e a Assembleia tem papel

importante nessa mediação. Precisa realmente entrar gente com capacidade de

diálogo, de enxergar mais à frente os problemas políticos que podem surgir, para que

essa greve tenha ponto final. E que não seja ponto final com consequências graves

para o próprio governo, porque, se houver demissão, Sr. Presidente, não sei o que

acontecerá. Espero que tenhamos competência, tranquilidade, serenidade, para tratar

desse assunto, que é muito sério. Temos de mostrar ao Governador que não é

apenas meia dúzia de escolas que se encontra de greve. Se fizermos levantamento

hoje, constataremos que mais de 60% das escolas de Minas estão em greve, o que

tem de ser levado em consideração. O desprezo pela greve pode ter consequências

graves, não só políticas, mas também administrativas.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.858/2009, do
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Governador do Estado, que altera a Lei nº 11.830, de 6/7/95, que cria o Fundo

Estadual de Habitação - FEH. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade

do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões de Assuntos

Municipais e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma

do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, serei breve. Aqui estou para dar

satisfação quanto a nosso posicionamento de obstrução, embora reconhecendo que

houve esforço do governo em reabrir a negociação com os servidores, com os

trabalhadores da educação. O Sind-UTE enviou pauta para a Secretaria, e a

contraproposta chegou hoje, depois das 13 horas, porém totalmente equivocada. Não

era aquilo que tinha sido acertado na mesa de negociação. A própria Renata havia

oferecido 20 dias para o grupo de trabalho. Na proposta, vieram 60 dias. Quando o

Sind-UTE e o Líder do Governo, Mauri Torres, conseguiram se acertar, já havia

ocorrido a assembleia do Sind-UTE. Somente depois é que chegou a proposta do

Líder do Governo, acertada com a Secretária Renata Vilhena. Estou dizendo isso

porque este Projeto nº 3.858 também é de interesse do governo. Este fundo permite

ao governo do Estado celebrar convênio com o governo federal e obter recursos.

Creio que seja talvez o único recurso que entra para moradia. Sabemos que a Cohab

constrói moradias, mas a origem do recurso é federal. Por isso tomamos este projeto

como obstrução. Qual é o entendimento com o governo, aqui e agora, nesta noite?

Tão logo a assembleia aprovou, votou a continuidade da greve, houve ligação da

Secretaria de Planejamento e Gestão, dizendo que amanhã retomaria as demissões.

Qual foi o entendimento aqui, nesta noite? O compromisso com nosso Vice-Líder Luiz

Humberto Carneiro, em contato com o Líder do Governo, é de que não haverá

demissões até a realização da próxima assembleia geral dos trabalhadores da

educação.

Então é esse o acerto desta noite, ou seja, a não retomada das demissões, porque

a Secretaria, no final da tarde, disse que retomaria as demissões amanhã. É nesse

entendimento que o Bloco PT-PMDB-PCdoB, com o Luiz Humberto Carneiro e o

Líder Mauri Torres, retoma os trabalhos e a votação desse projeto, que
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encaminhamos favoravelmente, porque entendemos que moradia digna é essencial e

é dever do Estado garanti-la a todos os mineiros. O déficit habitacional em Minas é

ainda um escândalo. Por isso, mais uma vez, a Oposição, o Bloco PT-PMDB-PCdoB

vota favoravelmente, para contribuir com o aumento da moradia no Estado.

O Sr. Presidente - 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 3.858/2009 na forma do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, 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 - altera dispositivos

legais que disciplinam a empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A. - MGS.

A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº

1, que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do

projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou

o projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela rejeição da Emenda

nº 2 e pela aprovação do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo

nº 1, salvo emendas. 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, a Emenda nº 2. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 4.144/2010 na forma do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.389/2010, do Tribunal de Justiça,

que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Administração Pública

opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para

discutir, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, serei breve, não usarei mais que 3

minutos. Este é outro compromisso do Bloco PT-PMDB-PCdoB, mas, na verdade, há

também o compromisso do Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho.

Quando foi retirada emenda ao projeto que garantia a recomposição salarial em
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10,14%, ele se comprometeu a fazer reunião com o Desembargador Sérgio Resende

para corrigir o vício de iniciativa. O Desembargador, então, mandaria para esta Casa

uma mensagem, que, convertida em projeto de lei, garantiria essa recomposição.

Houve reunião com os próprios servidores, houve esse compromisso, mas até hoje

não recebemos nada do TJ que garanta essa recomposição de salário.

É muito importante o que votaremos aqui, encerrando-se esta discussão, que é a

fixação da data-base. Mas isso é muito pouco para esses trabalhadores e essas

trabalhadoras. Na verdade, não está havendo reajuste pela perda que tiveram com a

inflação. Assim a recomposição é justa, e existe entendimento sim; esta Casa mediou

o entendimento entre os servidores e o TJ. Aliás, houve compromisso, por escrito, do

Desembargador autorizando-o.

Naquele momento se viu por bem não votar para corrigir o vício de origem, mas sim

na expectativa, se ele pode garantir, assinado, autorizando. Foi somente com essa

autorização que o Presidente da Comissão de Administração Pública, Deputado Délio

Malheiros, acolheu, retirando a retroatividade a janeiro, mas acolhendo a

recomposição em 10,14%. Foi nesse entendimento que avançamos e votamos o

projeto em 1º turno. Então julgamos importante. Parabenizamos pela luta dos

trabalhadores do Sindojus, Sinjus e Serjusmig. A união dos três sindicatos é muito

importante, e foi o que garantiu um pouco de avanço. Houve a sinalização concreta

dos Desembargadores, porém não efetivamos isso ainda. Mas a efetivação dessa

recomposição salarial é indispensável.

Parece-me que o Deputado Délio Malheiros inscreveu-se para manifestar.

Entendemos a importância de se encerrar a discussão tão logo o Presidente da

Comissão de Administração Pública também se pronuncie, garantindo assim votar

esse projeto na reunião extraordinária de amanhã, às 9 horas. Esse é o nosso

compromisso.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros* - Presidente José Henrique, sobre o que o Deputado

Padre João aqui disse, nós assinamos em baixo. Houve um debate exaustivo desse

projeto na Comissão de Administração Pública, em que se concluiu sua aprovação

com o acréscimo de uma emenda que tinha chancela do Presidente do Tribunal de
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Justiça. Posteriormente o Tribunal disse que não concordaria com a retroatividade

dos 10,14% de reposição a partir de janeiro de 2010. Foi então que, numa medida

combinada com aquele Tribunal e acertada, aceitamos votar o projeto em 1º turno,

excluindo do mesmo tal acréscimo de 10,14%.

No dia de hoje, na condição de Presidente da Comissão de Administração Pública,

solicitei a nossa assessoria que marcasse visita com o Presidente do Tribunal de

Justiça, e que aquele órgão agendasse uma visita da nossa Comissão, completa, se

Deus quiser, junto aos sindicatos. Isso porque vamos cobrar que aquele tribunal

encaminhe a esta Casa o projeto tratando da reposição salarial de 10,14%.

Esperamos que o Tribunal, mesmo com a nova Presidência, do Desembargador

Cláudio Coelho, cumpra o compromisso de encaminhar a esta Casa um projeto

tratando do reajuste, ou melhor, da recomposição - termo técnico - de 10,14% para

todos os servidores. Vamos cobrar, vamos insistir, e tenho certeza absoluta de que o

compromisso feito com esta Casa será cumprido, que aquele Tribunal nos receberá e

brevemente encaminhará a esta Casa essa lei específica, que é objeto da luta dos

trabalhadores, de um acordo com eles, e que, enfim, eles tenham essa justa e

merecida recomposição salarial.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Quero saudar a todos e a todas. Eu não poderia, de

maneira alguma, deixar de me expressar aqui. Muitas vezes vemos a base, os

servidores de todas as categorias criticarem o sindicato, seus representantes. Então é

importante fazer aqui essa justiça, porque, se estamos avançando no Projeto nº

4.389, o projeto da data-base dos servidores, isso é muito pela mobilização dos

sindicatos. Creio que, se não houvesse a mobilização dos sindicatos, muitas vitórias

que a categoria teve ao longo dos últimos anos não teriam ocorrido, tenham certeza

disso. Lógico que houve boa vontade, houve participação dos Deputados, da base do

governo, da Oposição, do Bloco PT-PMDB-PCdoB. Temos contato de forma

permanente, mas é fundamental a representação sindical, que realmente não mede

esforços para defender os servidores.

Isso tem que ficar realmente bem pontuado, porque, às vezes, as pessoas estão na

base e não acompanham o dia a dia dos representantes do sindicato, que batem de
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gabinete em gabinete, param no corredor, conversam com um parlamentar ou com

outro, vão às Comissões, telefonam, organizam as coisas. As pessoas que estão no

interior, muitas vezes, não têm a menor noção do trabalho de representatividade dos

sindicatos. Eles de fato exercem um papel fundamental.

Mais uma vez, parabenizo o Serjusmig, o Sinjus e o Sindojus. Essa mobilização de

vocês em defesa dos servidores é vital. E olhem que é uma luta muito difícil. Vocês

conhecem a complexidade em relação ao Tribunal de Justiça, há os egos, não é fácil.

O sindicato tem muita firmeza e determinação em defender seus servidores.

Encaminho favoravelmente à aprovação do projeto da data-base. Espero que os

compromissos sejam honrados, que amanhã votemos o projeto em 1º turno e que o

Tribunal envie a esta Casa uma lei específica que garanta o pagamento dos 10,14%

aos servidores, pois é um direito já adquirido por eles, mas é necessário haver a sua

chancela, a aprovação pela Assembleia Legislativa. Espero que aprovemos também

o 3º grau para os Oficiais de Justiça, pois o ADE é uma luta antiga, e que o Tribunal

garanta o pagamento retroativo a janeiro. O auxílio-periculosidade para os Oficiais de

Justiça também é outra luta antiga, que, infelizmente, não sai do papel. Espero que

possamos aprová-la nesta Casa o mais rápido possível também.

Falando em servidores, não poderia deixar de mencionar os servidores da

educação, reconhecendo todo o empenho da categoria, que luta bravamente, com

muita coragem, determinação e ousadia pela implementação do piso nacional para a

classe. Os servidores da educação chegaram a um ponto em que não há como piorar

mais: recebem menos que um salário mínimo como salário-base. Os servidores

conseguiram garantir uma unidade, como jamais visto antes no nosso Estado. É

impressionante a organização da categoria. A cada assembleia, o movimento cresce

mais; a cada perseguição, a cada ameaça, os servidores, em vez de ficarem

encurralados, com a cabeça baixa, partem para cima. Cortar o quê? Já recebem uma

miséria. Os servidores não aceitam nenhum tipo de perseguição.

Aliás, esse é um dos motivos pelos quais estamos encaminhando a votação. E

vamos votar os projetos da pauta com o compromisso de não se demitir nenhum

servidor. Se alguém for demitido, podem ter certeza de que o caldo vai engrossar e a

coisa vai esquentar. O nosso posicionamento, que encaminhamos para o Bloco PT-
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PMDB-PCdoB, é de obstrução total e legal. Ou o governo respeita os servidores, ou

esta Casa para, e com legitimidade, porque foi assumido um compromisso. Trata-se

de uma lei federal, o piso tem de ser implementado, é direito dos servidores.

Queremos que o governo cumpra a sua palavra, honre o que foi ajustado e garanta o

cumprimento de uma lei federal. Os servidores não querem nada de mais, desejam

apenas que a legislação seja cumprida. O servidor não tem como sobreviver

recebendo menos de um salário mínimo.

Gostaria de agradecer e encerrar a discussão do Projeto nº 4.389, a data-base dos

servidores, parabenizando os sindicatos Serjusmig, Sindojus e Sinjus pela

mobilização e firmeza em defesa da categoria. Um abraço!

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A

Presidência verifica, de plano, que já não há mais quórum para votação, mas que há

para a discussão da matéria constante na pauta.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.057/2009, do Deputado Gil Pereira,

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. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Política

Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Meio Ambiente. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão.

Encerramento

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão e persistindo a falta de

quórum para votação, a Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e

os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 19, às 9 horas, e para a especial

também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como

para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.

Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/5/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:

Requerimentos dos Deputados Gil Pereira e Neider Moreira; aprovação - Suspensão

e reabertura da reunião - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.057/2009;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.389/2010; discursos dos Deputados Sargento Rodrigues, Weliton Prado e Délio

Malheiros; votação do projeto; aprovação - Registro de presença - Declarações de

voto - Questão de ordem - Inexistência de quórum para votação - Discussão, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 3.730/2009; encerramento da discussão - Discussão, em

2º turno, do Projeto de Lei nº 4.194/2010; encerramento da discussão - Questões de

ordem; discursos dos Deputados Weliton Prado e Carlin Moura; questão de ordem -

Inexistência de número regimental 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 - 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 - Carlos

Pimenta - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini

- Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria

Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Rômulo

Veneroso - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h14min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e a votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Lei nºs 3.858/2009 e 4.144/2010, apreciados na extraordinária realizada ontem, à

noite.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gil Pereira, solicitando a

inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs 4.057/2009 e

4.389/2010 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento do Deputado Neider

Moreira, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de

Lei nºs 3.730/2009 e 4.194/2010 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem,

entre as matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As Deputadas

e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)

Aprovado.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 3 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
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pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.057/2009, do Deputado Gil Pereira,

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. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Política

Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Meio Ambiente. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 4.057/2009 na forma do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Meio Ambiente.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.389/2010, do Tribunal de Justiça, que

dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder

Judiciário do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Administração Pública opina

pela aprovação do projeto. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, o tempo já é reduzido e o projeto

está em caráter de urgência, portanto terei apenas 5 minutos para encaminhar. E o

faço para alertar o Desembargador Sérgio Resende, Presidente do Tribunal de

Justiça, que existe um acordo com os servidores do Judiciário e que esse acordo

prevê não um reajuste, mas uma recomposição salarial de 10,14%, como as demais

carreiras já obtiveram. O Poder Executivo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas

e a Assembleia Legislativa já deram reajuste; apenas o Tribunal de Justiça de Minas

Gerais está deixando de fazer a recomposição salarial dos seus servidores.

Então, Sr. Presidente, vamos votar esse projeto favoravelmente. Aliás, o

requerimento do pedido de votação foi feito por este Deputado e conta com o apoio

de toda a Casa. Não é possível que o Desembargador Sérgio Resende irá deixar o

Tribunal com essa dívida com os servidores. Quero fazer um apelo para que o

Desembargador Sérgio Resende envie a esta Casa um projeto de lei, de apenas um
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artigo, que fale da recomposição salarial de 10,14% dos servidores judiciários.

Sr. Presidente, não é possível que todos os demais poderes e órgãos receberão

recomposição salarial, e o Tribunal de Justiça deixará seus servidores sem essa

recomposição. Fizemos um acordo; permitimos até que o projeto que tratava da

criação das duas câmaras criminais passasse por este Plenário sem obstáculo.

Houve entendimento de que o Tribunal de Justiça reconhecia a necessidade dessa

recomposição. Cabe ao Desembargador Sérgio Resende, ainda como Presidente,

cumprir o compromisso, porque não transmitiu o cargo ao Desembargador Cláudio.

Ficaria muito ruim para a sua biografia deixar a Presidência do Tribunal sem atender

aos seus servidores. Não adentraremos na seara da diferença dos salários dos

servidores e dos magistrados. Se fizermos isso, verificaremos que as diferenças são

gigantescas, abissais, e traremos maior tristeza aos servidores do Judiciário. O nosso

entendimento é de que o Presidente Sérgio Resende deve ao seu servidor a

recomposição salarial. Como o nome já diz, não se trata de aumento salarial.

Podemos perfeitamente votar. Sr. Presidente, esperamos que o Presidente do

Tribunal cumpra o compromisso firmado com o Sindojus, o Serjusmig e o Sinjus.

Fazer a recomposição salarial foi um compromisso assumido com os servidores. Os

10,14% constituem recomposição salarial e justiça aos servidores da Justiça.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Weliton

Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, gostaria de

cumprimentar e parabenizar os servidores, os sindicados - Serjusmig, Sindojus e

Sinjus -, os estudantes do Colégio São Pascoal, que visitam esta Assembleia. Quero

mais uma vez fazer o meu reconhecimento, de público, o que é fundamental. As

lideranças dos sindicatos sabem muito bem as dificuldades que enfrentam, e, às

vezes, muitos filiados questionam a sua atuação. Sou testemunha do trabalho dos

sindicatos na Assembleia. Se a categoria dos servidores do Judiciário conquistou

avanços nos últimos anos, foi graças à sua representação sindical. O servidor tem de

ter esse reconhecimento e saber o que o sindicato faz pela categoria. Gostaria de

parabenizar ainda todos os Deputados, da Situação, da Oposição, do Bloco PT-

PMDB-PCdoB, que estão firmes e, desde o início, assumiram o compromisso com os
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servidores. É fundamental que o Tribunal de Justiça cumpra o que foi prometido e

combinado. Se foi prometido e combinado, tem de sair do papel. A data-base, a

recomposição salarial é direito do servidor, que tem de ser respeitado, cumprido. Não

podemos nos afastar um milímetro disso. Há recurso, há todas as condições. Não há

dinheiro para uns; na hora de garantir o lado mais fraco, o dos que recebem menores

salários, não tem jeito, não tem dinheiro. Esse discurso não pode acontecer. Os

acordos têm de ser respeitados. Só existe Judiciário, Juiz e Desembargador, porque

existem os servidores da Justiça. Sem os servidores, não há como o Judiciário

funcionar. Por isso o Judiciário tem de valorizar os seus servidores.

Então votaremos favoravelmente o Projeto de Lei nº 4.389 e esperamos que o

Tribunal encaminhe uma lei específica para esta Casa que garanta a recomposição

dos 10,14%, que é direito dos servidores. E, mais uma vez, fazemos um apelo para

garantir a votação do 3º grau para os Oficiais de Justiça e do auxílio-periculosidade,

lutas históricas que precisam sair do papel.

Não podia falar de servidor sem deixar aqui a nossa total solidariedade aos

servidores da educação. Parabéns, servidores da educação, que levantaram a

cabeça, foram para as ruas e estão fazendo pressão e se mobilizando para garantir

os seus direitos! Não podemos aceitar que o Estado pague um salário para os

professores menor que o salário mínimo. Isso é inaceitável, inadmissível e uma

hipocrisia num Estado que tem uma das maiores economias do País, cujo orçamento

é mais de R$40.000.000.000,00.

Quero parabenizar os servidores do Judiciário, os estudantes do São Pascoal e

todo o conjunto de servidores públicos. Temos de unir todas as categorias do Estado,

e não só a do servidor público. Não podemos aceitar que o servidor viva em situação

de miséria e com um salário de fome, sendo que Minas Gerais tem um dos maiores

orçamentos do País. Para investir em ser humano, em vidas e valorizar o servidor,

infelizmente não há condições porque não há dinheiro; agora, para investir em

concreto, cimento e aço, comprar caveirão a fim de reprimir servidor, há recursos.

Foram destinados R$2.000.000.000,00 para o Centro Administrativo. Para que

precisamos de caveirão no Estado de Minas Gerais? O próprio Subsecretário do

governo Aécio criticou o Secretário Sapori dizendo que esse é o maior absurdo que já
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viu na sua vida. Para que comprar caveirão? Para reprimir servidor. Não podemos

admitir isso também.

Os servidores querem que se cumpra o que se prometeu, não é isso? Não foi

mantido o compromisso de garantia da recomposição na data-base? Que se cumpra

a data-base! O Governador prometeu garantir o piso para os servidores da educação.

Que se estabeleça esse piso e se cumpra a lei federal e a legislação! Portanto o

Estado tem de dar exemplo e respeitar os seus servidores. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Délio

Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros* - Sr. Presidente, servidores do Judiciário e meus

colegas Deputados, bom dia! Desde o primeiro momento abraçamos a causa da

recomposição salarial de 10,14% dos servidores do Judiciário. Além disso,

apresentamos emenda que foi acolhida em 1º turno e na Comissão de Administração

Pública. Depois, por orientação e até por acordo, ela foi retirada, ficando o

compromisso do Tribunal de encaminhar a esta Casa um projeto de lei específico que

trate de recomposição salarial. Não arredaremos pé 1 minuto sequer enquanto não

tivermos certeza de que o Tribunal cumprirá de fato esse compromisso com os

servidores da Justiça, que, aliás, têm o direito da fixação da data-base e não podem

mais esperar. Tenho certeza de que, hoje, ela será aprovada por unanimidade e de

que essa recomposição salarial não virá num prazo longo, pois os servidores estão

com seus salários achatados e uma sobrecarga de trabalho.

Tenho realizado audiências diuturnamente no fórum de Belo Horizonte. Cada

secretaria cível se encontra, em média, com 6 mil processos. Se os Juízes já não

conseguem proferir tantas sentenças, todo esse trabalho acaba desaguando nos

braços dos servidores, abnegados nas suas atribuições de imprimir celeridade aos

processos judiciais e de atender àquilo que o jurisdicionado espera, que é uma

Justiça correta e célere. Quando demora, a Justiça não é justiça, mas injustiça.

Portanto tenham os servidores a certeza de que esta Casa aprovará hoje a data-base

e de que estaremos nos empenhando ainda mais para cobrar do Tribunal o envio a

esta Casa do projeto que estabelece recomposição salarial.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.389/2010. À Comissão de Redação.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência cumprimenta e registra a presença, nas galerias,

de alunos do Colégio Berlaar São Pascoal, do Bairro Caiçara, Capital, dos 1º, 2º e 3º

anos do ensino médio. Desejo-lhes que tenham uma boa estada na nossa

Assembleia Legislativa, que é a casa do povo.

Declarações de Voto

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, primeiramente declaro que votamos

favoravelmente ao Projeto de Lei nº 4.057/2009, do Deputado Gil Pereira, que altera

a Lei nº 17.353, de 17/1/2008, que foi votada por nós em uma iniciativa da bancada

do Norte, porque houve o Decreto Federal nº 6.660 e depois o novo mapa feito pelo

IBGE, em que a mata seca seria igual à mata atlântica. Essa ação trouxe o

desemprego para mais de 100 mil pessoas no Norte de Minas. Não conseguimos ser

recebidos pelo Ministro Minc e fizemos vários pedidos para sermos recebidos pela

Ministra Dilma, para que pudéssemos falar desse Decreto nº 6.660, que persegue o

povo do Norte de Minas, feito pelo governo federal. Nesse momento, a sociedade

rural e o Sindicato Rural de Montes Claros pediram à OAB um parecer para entrar

contra o governo do Estado na questão da mata seca. A OAB respondeu que não

poderiam entrar contra o governo do Estado, visto que tudo está baseado em um

decreto federal, portanto a OAB de Montes Claros pediria à OAB federal para fazer

isso. Após várias negociações e com o posicionamento favorável do Governador

Anastasia, que sempre procurou maneiras de resolver a questão dos produtores

rurais do Norte de Minas, conseguiu-se o entendimento entre as áreas ambiental e

agropecuária. Esse projeto deve resolver os problemas. Ele foi fruto de muito

trabalho, de muita luta da classe de trabalhadores e produtores rurais. Essa classe

rural paga para ter sua reserva. Ela tem de averbar a reserva, tem de georreferenciá-

la para ter ar puro, para que o nosso ex-Ministro Minc possa participar da marcha da

maconha no Rio de Janeiro, porque os produtores rurais de Minas Gerais mantêm as

reservas, e não ganham nada para isso. É preciso uma lei federal que remunere

esses guardiões do meio ambiente, que cuidam das nascentes e dos nossos rios.
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Uma parte desta Casa, até ultrapassando seus limites, tentou legislar

concomitantemente com o governo federal, que se mostrou, infelizmente, insensível a

extinguir o Decreto nº 6.660, visto que o Norte de Minas e o Sul do Piauí não têm

nada a ver com a mata atlântica. Tomara que tivessem, porque aí haveria chuva

abundante para que os produtores pudessem produzir adequadamente. Estamos

aprovando este projeto, em 1º turno. Quero agradecer a solidariedade de toda a

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, quero agradecer ao Secretário de

Agricultura, ao IEF, que tem sido parceiro nessa condução e principalmente ao

Governador Anastasia, que abriu as portas, quebrou as resistências, para que o

produtor do Norte de Minas possa voltar a trabalhar e não ser impedido de exercer o

que sabe fazer: trabalhar na terra. Sem dúvida, vamos cuidar do meio ambiente, e

quem cuida mais dele realmente é o produtor rural. Agradeço especialmente à

bancada do Norte - Deputados Gil Pereira, Ana Maria Resende, Ruy Muniz e Carlos

Pimenta -, que, a todo o momento, se manteve unida na luta em prol do produtor, e a

esta Casa, que foi sensível e apoiou os produtores rurais, aqueles pequenos que

estão impossibilitados de trabalhar. Hoje agradecemos à Assembleia e comunicamos

aos produtores que votaremos, em 2º turno, o projeto o mais rápido possível. Com

certeza, o Governador Anastasia sancionará essa lei. Vamos torcer para que o

governo federal e o Ibama não atrapalhem o desenvolvimento do Norte de Minas, que

agora pode escoar a produção, porque Aécio Neves fez o maior programa rodoviário

de todos os tempos naquela região. Ao lado do Anastasia, fez também outras obras

que deixaram o Norte de Minas muito satisfeito. Obrigado, produtores rurais. Vamos

lá.

O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, minhas palavras são de agradecimento à

bancada do Norte, aos Deputados Estaduais que entenderam que esse projeto acaba

com a angústia dos produtores do Norte de Minas. Estou certo de que o Governador

Anastasia e a sua equipe acharam um caminho definitivo para ajudar o povo da

região. Há mais de cinco anos, eles eram quase proibidos de investir e de trabalhar

em suas terras. A nossa região é voltada, quase na totalidade, para a agricultura e a

pecuária, então realmente não podia expandir-se, nem sequer manter a área já

existente. Parabenizo todos os produtores do Norte de Minas, especialmente os de
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pequeno e médio portes. A Assembleia Legislativa dá um importante passo. Se Deus

quiser, semana que vem, aprovaremos, em 2º turno, o projeto para que o Governador

Anastasia possa sancioná-lo e os produtores possam investir, gerar emprego e renda

para a população rural. A região sabe produzir, tem tecnologia, mas estava impedida.

Com esse projeto de lei, viabilizaremos a produção de todos, e a normalidade voltará

ao Norte de Minas. A região mostrará ao Brasil que sabe produzir com qualidade e

preços baixos. Obrigado. Espero que encerremos esse assunto na semana que vem

com a votação desse projeto em 2º turno. Muito obrigado, Presidente.

O Deputado Padre João - Presidente, votamos favoravelmente o Projeto nº 4.389,

que fixa a data-base dos servidores do Tribunal de Justiça. Entretanto, lamentamos a

votação apenas dessa fixação. Na verdade, gostaríamos de ter votado, no mesmo

projeto, a recomposição salarial de 10,14%. Houve uma emenda nossa nesse sentido

que incluía também a retroatividade a janeiro de 2010. É importante destacar que

houve apelo do Presidente da Casa - Presidente que muito respeitamos - com a

melhor intenção, para que a emenda fosse retirada, evitando-se, assim, vício de

origem. Ou seja, que se votasse apenas a data-base. Temos cópia de um ofício do

Desembargador Sérgio Resende. No sentido mais puro e respeitoso da palavra,

houve uma camaradagem de nosso Presidente com o Presidente do Tribunal de

Justiça em, de certa forma, não acolher o conteúdo do ofício em que se autorizava a

votação da recomposição salarial. O nosso apelo é também um empenho ao nosso

Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, para que reitere o pedido ao

Desembargador Sérgio Resende, a fim de que, antes de sua saída, encaminhe a esta

Casa uma mensagem, garantindo essa recomposição em 10,14%. O nosso apelo é

para que isso seja feito, antes que o Desembargador Cláudio Costa assuma a

Presidência do Tribunal de Justiça. Com essa compreensão, firmamos o acordo,

senão, não poderíamos ter retirado aquela emenda. Teríamos de votá-la, mesmo que

o Governador vetasse. Teríamos de mantê-la, mas a retiramos na confiança, pois o

Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, em entendimento com o Desembargador

Sérgio Resende, firmou aquele acordo. Senão, jamais faria isso. Eu não teria retirado

a emenda, pois jamais votaria contra ela. Fiz isso após esse entendimento, esse

acordo. Em relação ao projeto da mata seca, que votamos favoravelmente, na
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verdade, não há essa boa-vontade do governo Anastasia, como disse o Deputado

que me antecedeu. Isso não corresponde à verdade, pois o IEF já tem o respaldo

legal para autorizar o desmate nas áreas destinadas ao assentamento de reforma

agrária. A lei estadual determina claramente que as áreas destinadas à reforma

agrária são consideradas de interesse social. Sendo assim, tem a autorização de

desmate. Na verdade, a lógica deste Estado é contrária aos pobres e à agricultura

familiar, pois autoriza o desmate da mata atlântica, para a construção de hidrelétricas

e siderúrgicas. Há essa autorização. V. Exa., Presidente, é testemunha do

entendimento para a autorização do corte dos pequizeiros em Sete Lagoas. Para os

grandes, há essa autorização, mas, para a agricultura familiar, não há. O governo do

Estado já tem o respaldo legal, quando se trata de assentamento de reforma agrária.

Muito obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Gostaria de dizer que votamos favoravelmente e

elogiar o nosso Líder do Bloco, Deputado Padre João, que, em nosso nome, fez as

negociações para garantir a aprovação desse projeto. Parabenizo os servidores da

Justiça, sobretudo as servidoras, que estão de vigília para garantir a aprovação desse

projeto. Realmente, essa mobilização e participação são muito importantes. Vocês

permaneceram inúmeros dias nesta casa, que é realmente o espaço democrático

para reivindicações e organizações. Gostaria de dizer também aos professores e às

professoras que nos assistem pela TV Assembléia que só voltamos a votar, porque

houve um acordo do governo do Estado para não demitir os professores e

educadores em greve. Isso tem de ser pontuado. Acreditamos que a palavra será

cumprida, pois, se isso não ocorrer, haverá vigília permanente dos Deputados desta

Casa. Como professora aposentada, sou solidária à minha categoria, que está

organizada. Gostaria também de cumprimentar os alunos do Colégio São Pascoal.

Este é um momento extremamente importante, em que os servidores se manifestam.

A democracia permite isso. A organização é que garante os nossos direitos. Os

direitos não vêm de graça, seja qual for o governo, sobretudo quando não há abertura

de negociação. Portanto, a organização é que garante os nossos direitos de

servidores e de profissionais. Sabemos que os servidores do Estado são muito

importantes para o desenvolvimento das políticas públicas. Temos que garantir isso.
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Esse é o nosso papel nesta Casa. Reafirmo a importante função de toda a Casa, de

todos os Deputados da base. Friso que o nosso Bloco PT-PMDB-PCdoB tem,

incansavelmente, discutido, pontuado e tomado posições firmes, sempre pensando

no bem comum da sociedade mineira. Quando necessário, obstruímos os trabalhos

desta Casa, para que as negociações políticas garantam os direitos daqueles que são

responsáveis por este Estado. Os governos passam, mas o Estado fica, os servidores

de carreira ficam. Então, é preciso que sejam valorizados e respeitados, como não

acontece muitas vezes.

O Deputado Marcus Pestana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar

quero aplaudir os servidores do Poder Judiciário, que demonstraram o caminho a ser

seguido: o caminho da luta, do diálogo, da serenidade e do entendimento. Todos

aprendemos com essa experiência e chegamos a bom termo. Ao viajar com o

Desembargador Sérgio Resende, na próxima segunda-feira, comprometo-me a

aprofundar a discussão sobre a complementação do entendimento com o envio do

projeto de lei que fixa o aumento e concretiza o anseio dos servidores. É preciso

tirarmos todas as lições desse aprendizado. Chega dessa demagogia rasa; chega

dessas palavras sobressaltadas e sem conteúdo. O nosso governo assumiu uma

crise fiscal profunda, com 2 bilhões de déficit; fez o choque de gestão, déficit zero;

organizou as carreiras que premiam mérito e esforço; e estabeleceu prêmio por

desempenho e resultados. Assim, não cabe aqui uma análise com a profundidade de

um pires em que emendas inconstitucionais são apresentadas para indispor a

população, de forma mentirosa e manipulada, contra a Maioria desta Casa. Esse

berreiro sem conteúdo, esse radicalismo improdutivo nos leva a não ver que agora

temos, talvez, o primeiro Governador seguidor de carreira, o Prof. Anastasia,

profundamente comprometido com o serviço público. Esse governo, como nenhum

outro, fez muito pela valorização do servidor. Foi dado aumento de 10%. O aumento

proposto para os aposentados pelo governo federal foi de 6,2%. E, agora, o

Congresso corrigiu para 7,7% e há ameaça de veto. Estamos falando de 10%, e em

Brasília fala-se de 7%. Quando vejo essa discussão sobre serviço público e

responsabilidade fiscal com a profundidade rasa de um pires, com essa demagogia

fácil, no íntimo começo a admirar cada vez mais a sabedoria, a clareza e o



____________________________________________________________________________
1116

discernimento do povo de Uberlândia.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, cumprimento os servidores do Tribunal

de Justiça e os três sindicatos representativos dos servidores pela aprovação do

projeto que estabelece a data-base para a categoria. Agora compreendemos a

importância de convencermos o Tribunal de Justiça, por intermédio de sua direção,

de seu Presidente, a enviar para esta Casa o projeto de lei que estabelece o reajuste

de 10,14%. Segunda-feira, dia 24, acompanharemos o ilustre Desembargador Sérgio

Resende, Presidente do Tribunal de Justiça, cuja gestão está no final. Vamos

acompanhá-lo à cidade de Belo Oriente, onde ele fará uma visita técnica às futuras

instalações do fórum daquela comarca e visitará também as obras de reforma do

novo prédio da Comarca de Açucena. Nessa oportunidade, conversaremos com ele,

para que envie, o mais breve possível, um projeto de reajuste dos servidores do

Judiciário para esta Casa. Parabenizamos os servidores que estiveram aqui

presentes durante toda a tramitação do projeto. O nosso Bloco PT-PMDB-PCdoB

está solidário aos servidores. Saliento que, ontem, o nosso Bloco se comprometeu a

votar os projetos importantes para a Casa, para Minas e para o governo, com o

compromisso de que o governo do Estado mantivesse aberta a negociação com os

professores e professoras da rede estadual que estão em greve, comprometendo-se

a não fazer demissão e a voltar imediatamente à mesa de negociação para

apresentar uma proposta concreta. Hoje, na grande mídia, na rádio e na tevê,

preocuparam-me as declarações das Secretarias de Planejamento e de Educação,

que nos pareceram sinalizar uma certa radicalização, o que não é bom. Ouvi nos

noticiários a Secretaria de Educação dizer que cortará o ponto dos funcionários, o

que é ruim neste momento. Há uma assembleia geral marcada para terça-feira com

os professores. Precisamos de bom-senso e de uma sensibilidade maior por parte do

governo do Estado. Digo ao ilustre colega Deputado Marcus Pestana que a

radicalização não parte somente dos Deputados da Casa: quem está insatisfeito com

o governo é o servidor; são os professores e as professoras, que esperaram quase

oito anos para que o governo negociasse, sinalizasse a favor da implementação do

piso salarial da categoria. E foi o governo que não o fez; foi o governo que, nestes
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últimos sete anos, não valorizou o servidor público; foi o governo que diminuiu os

investimentos da receita corrente líquida na folha de pagamento dos servidores,

saindo de 53% de gastos de receita corrente líquida, em 2001, para 43%. Houve,

nestes últimos sete anos, diminuição de investimentos no que se refere as servidor

público. Isso não foi feito de forma inconsciente, não se deve ao problema de crise

econômica - muito pelo contrário, o Brasil viveu bons momentos na economia. Se

Minas não soube aproveitá-los, se Minas não soube expandir sua economia, agregar-

lhe valor, isso é questão de gestão. Se o governo do Estado tem a perspectiva de que

é possível fazer resultado sem servidor público, que arque com a consequência da

sua concepção de poder e de governo. Quem está insatisfeito com o governo não

somos só nós, os Deputados da Oposição: há muito servidor público insatisfeito com

o governo, mas isso faz parte da democracia, e esse servidor, na hora certa, saberá

fazer o seu julgamento nas urnas.

O Sr. Presidente - 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 3.730/2009, do Deputado Neider

Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itaguara 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 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.194/2010, do Deputado Tiago

Ulisses, que dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 18.490, de 3/11/2009, que concede

prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 14.065, de 22/11/2001, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Monte 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.

Questões de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, faço uso deste microfone para

relatar o que vem acontecendo nos últimos dias com alguns anúncios que estão
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sendo circulados com o nome de alguns Deputados, colocando-os contra o aumento

de salário dos professores. Tenho 22 anos de vida pública, Sr. Presidente, e nunca

tive meu nome vinculado - nem nos autos do funcionalismo público - em cartaz como

inimigo do povo, aquilo tudo que aparecia antes. Pela primeira vez, estou vendo

agora essa relação que um colega desta Casa mandou fazer; isso saiu da criação de

um colega desta Casa para rodar na internet. Não é por aí, Sr. Presidente, que

devemos fazer política. Não podemos fazer isso, temos de nos respeitar. A partir do

momento em que o Deputado Weliton Prado colocou esta Casa contra a população,

colocou os Deputados desta Casa contra a população. Apresentou uma emenda

demagógica, inconstitucional, que - sabemos perfeitamente - não teria como o

governo aprovar - e naquele momento estava sendo votado um projeto sério para o

funcionalismo. Quero deixar bem claro que não sou contra o professor. O professor

tem que voltar a ganhar bem como ganhava. Estudei em escolas públicas, na Escola

Estadual Caetano Azeredo e na Francisco Salles. O professor era bem remunerado.

E é por essa escola do passado, por uma escola pública sadia com professores bem-

remunerados que luto, Sr. Presidente. No meu tempo de escola, quem estudava em

escola particular era o famoso PP, pagou passou, porque conseguíamos sair de um

escola pública e passar no vestibular. Isso aconteceu comigo, Sr. Presidente. No

entanto, agora vemos um colega fazer isso dessa forma - e está sentado ali -,

jogando para a plateia. Falo isso com muita tranquilidade. Alguns colegas desta Casa

podem achar que tudo está bem, pois ele gasta toda sua verba indenizatória

colocando publicidade em jornais, com propaganda fora de hora, de meia página nos

jornais que circulam em Belo Horizonte. É só pegar a prestação de contas para

verificar isso, e ninguém fala nada. Não se pode ocupar esta tribuna com cartaz,

mostrando um projeto desses. Ele faz isso, e ninguém fala nada. Agora, o trabalho

parlamentar dele é mostrar os Deputados que votaram contra uma emenda

demagógica dele, quando todos sabemos nesta Casa que a emenda era

inconstitucional. A opinião pública deveria saber disso, porque quando chegamos ao

interior, vemos apenas quem está votando contra professor, com aqueles retratinhos

que ele mandou colocar na internet. Esta Casa deve levantar isso. O que estou

dizendo aqui é sério. Tenho certeza de que ele pegará o microfone e dirá que não
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tem nada com isso, não foi ele quem fez esses retratinhos. Mas devemos mandar

apurar. As Polícias Civil e Federal estão aí para isso, e temos de mandar fazer um

levantamento, não para punir nem para falar nada, mas para saber com quem

estamos lidando nesta Casa. Não sou contra professores, não voto contra

professores. Meu partido sempre brigou por uma educação de Brizola, de Darcy, a

educação de que precisamos. Sr. Presidente, não é dizendo que tem gente feia nesta

Casa que as pessoas vão ficar bonitas. Isso tudo deve ser olhado com seriedade.

Estou dizendo isso aqui, porque chegamos a um ponto que está ficando muito chato,

muito ruim, o clima nesta Casa. O governo deve reunir-se, negociar e mostrar o que

pode ser feito para o funcionalismo, principalmente para os professores. O que não

pode acontecer é um colega desta Casa fazer isso, é uma maldade colocar esses

retratinhos na internet, Sr. Presidente. Deixo claro que não se deve dizer nada sem

provar. É proibido subir com cartaz na tribuna e mostrá-lo, Sr. Presidente. Até então

estamos deixando isso acontecer. Coisas são feitas contra esta Casa. Os Deputados

que aqui estão votaram com seriedade algo inconstitucional, que todos sabiam que

não tinha como ser aprovado, e ele ainda diz que somos contra o funcionalismo. Tudo

isso é muito chato. Deputado Weliton Prado, esse respeito com os colegas deve ser

mútuo. Não é assim que se faz política. Não é passando sobre tudo e sobre todos

que V. Exa. conseguirá. V. Exa. é um jovem brilhante, chegou na política outro dia, e

realiza sua política de forma diferente. Está ficando velho como eu, que já fui o mais

jovem Vereador de Belo Horizonte. Espero que a responsabilidade e o respeito com

os colegas continue, Deputado Weliton Prado. É muito chato ver o que está

acontecendo. V. Exa. sozinho não faz nada nesta Casa, não consegue aprovar um

projeto. Sozinho, não consegue andar nesta Casa, precisa de todos. Não conseguiria

aprovar o projeto que proibiu o fumo em Minas Gerais, e hoje é sucesso em todo o

Estado, se estivesse sozinho. Nunca fiz nada e não faço nada sozinho nesta Casa.

Fazemos com os companheiros. Nós fazemos uma Minas Gerais melhor. Nós vamos

conseguir o apoio para os educadores deste Estado. Nós fazemos juntos. Sozinho

ninguém faz nada, Deputado.

O Deputado Weliton Prado - Sempre assumo minhas posições. Fui um dos

Deputados mais votados nesta Casa, recebi mais de 120 mil votos. Assumo aquilo
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que faço. V. Exa. realmente votou contra. Tenho a lista do painel, que é pública.

Todos têm direito de saber quais Deputados votaram contra ou a favor da emenda.

Se vai entrar no mérito, V. Exa. que justifique e mostre aos servidores por que votou

contra a emenda que estabelece o piso para os servidores da Educação. Segundo

ponto: nunca soltei nenhum material em relação a nenhum colega desta Casa e

gostaria que V. Exa. provasse isso; nunca fiz isso e não vou fazê-lo. Coloquei claro

nos meus materiais o posicionamento. Apresentei várias emendas. O Bloco PT-

PMDB-PCdoB apresentou também. E nossas emendas foram rejeitadas pela Base do

governo. Em momento algum citei nome de colega parlamentar aqui: isso não é do

meu feitio. Jamais vou fazê-lo. Desafio V. Exa. a provar isso. Faço esse desafio. Os

computadores do meu gabinete estão à disposição a partir deste momento. Não

precisa nem de autorização. Faço esse desafio a V. Exa.: pode chamar o técnico que

V. Exa. escolher. Tenho hombridade de assumir o que falo. E olho na cara do senhor,

no olho do senhor. V. Exa. votou contra a emenda que implementa o piso nacional

dos servidores da educação. Questionar se ela é legal, se é inconstitucional não o

justifica. É responsabilidade de V. Exa. se justificar. E a lista de votação é pública.

Qualquer cidadão tem direito de solicitá-la. Está lá quem votou a favor e quem votou

a emenda. Queria saber como V. Exa. e os parlamentares desta Casa vão fazer para

contribuir. Ontem, os Deputados Duarte Bechir e Doutor Viana foram muito bem

recebidos, inclusive aplaudidos pelos servidores, porque expuseram o seu

posicionamento. É isso que importa. Neste momento, os servidores querem saber

qual é a contribuição do Parlamento mineiro para resolver esse problema da greve,

que dura há mais de 40 dias. Temos de encontrar uma solução. O servidor não tem

condição de sobreviver no nosso Estado recebendo menos de um salário mínimo.

Essa é a realidade. Atualmente o servidor em Minas Gerais recebe salário de fome;

não tem como sobreviver, pagar conta de água, pagar conta de luz; não tem como ter

as mínimas condições de dignidade. Para nos tornarmos um país desenvolvido, para

o Estado ser referência, é preciso investir em educação. Não pode ficar só na falácia,

só no discurso. Respeito muito V. Exa., mas, neste caso, está equivocado. Exponho

claramente as minhas posições e assumo tudo o que falo. Mostro cartaz, como estou

mostrando aqui agora. Aproveito para declarar o meu voto quanto ao Projeto nº
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4.389, que estabelece data-base para os servidores. Infelizmente não aprovamos a

questão da recomposição salarial, que seria 10,14%. Esperamos fazer isso o mais

rápido possível. É meu dever, como parlamentar, divulgar as nossas ações. Respeito

cada colega, cada Deputado desta Casa e vou continuar respeitando. Temos

diferenças políticas e vamos continuar tendo, mas, no debate político, olho no olho.

Podem ter certeza de que assumo todas as minhas ações, como sempre assumi. Já

denunciei grandes empresas, grandes corporações. Fiz várias críticas à Justiça

Eleitoral. Com todo o respeito, acho-a o maior absurdo. Temos de fazer uma grande

alteração na sua legislação. É preciso haver uma reforma eleitoral em nosso país.

Realmente, quem está antecipando a campanha é a Dilma, o Serra e os nossos

candidatos a Governador, da esquerda e da direita, enfim, todo mundo. Então, isso é

hipocrisia. Às vezes, os problemas recaem sobre o parlamentar mais fraco, sobre o

Vereador e sobre quem está na base, que às vezes torna-se bode expiatório. Mas

quem antecipou a campanha eleitoral foram todos os pré-candidatos: a Marina, a

Dilma, o Anastasia, o Hélio Costa, inclusive os candidatos do PT. Esta é a realidade.

E aí não houve nenhuma providência. Mas, na hora de pegar aquele coitadinho do

interior, pega-se mesmo. Então, têm de ser feitas mudanças, principalmente para

nós, parlamentares, que mais sofremos. Por isso temos a responsabilidade de fazer

mudanças na legislação eleitoral, para terminar com essa demagogia. Infelizmente,

não se olham os grandes; às vezes, olham-se só as ações parlamentares, e é direito

do cidadão saber o que o seu parlamentar está fazendo. Para terminar, deixo aqui

toda a nossa solidariedade aos servidores da educação. Esperamos que o governo

realmente negocie e que possamos implementar o piso de R$1.312,00 para os

servidores da educação em Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente nas galerias e telespectadores da TV Assembleia, ontem, eu e o

Presidente tivemos a oportunidade de conversar com lideranças do movimento

grevista. Tudo começou quando usei a palavra nesta Casa para apartear o Deputado

Padre João ao dizer: “Deputado, vamos buscar um caminho comum, porque hoje o

sentimento não só dos servidores da educação, mas também do povo mineiro é

buscar um caminho para a finalização da greve e ver o que é possível se fazer. Não
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vamos tirar proveito desse momento de sofrimento nem causar falsas impressões

para levar vantagem pessoal”. Quando disse para não tirar proveito, algumas dessas

pessoas que nos ouviam aqui, ontem, começaram a insinuar uma vaia. Acharam que

não entendo que movimento grevista e, também, claro, uma oportunidade política de

manifestação. Mas longe disso, quando estava ao lado de V. Exa., algumas pessoas

da galeria, apontando o dedo na sua e na minha direção, gritaram: “Traidor”.

Pedimos-lhes, então, que descessem até aqui para conversar conosco e fomos

atendidos. Em torno de 50 pessoas vieram à sala do café conversar comigo e com V.

Exa. e lhes mostramos os documentos. Já que quero aumentar um pouquinho o

conhecimento de todos os que estão em casa nos assistindo, quero dizer que o

Deputado Weliton Prado disse que o problema é de quem votou contra a emenda, Sr.

Presidente. Então, quero mostrar alguns documentos de autoria do Deputado Weliton

Prado. Não quero fazer isso para acusá-lo, mas para dar uma explicação a Minas

Gerais. São de autoria do Deputado Weliton Prado as Emendas de nºs 14 a 21, que é

a que diz respeito à educação. A Emenda nº 14 é a seguinte: “Art. 15 - Fica

reajustado em 10%, a partir do dia 1º/1/2010, o valor do vencimento básico do cargo

de provimento de Capelão.” Essa emenda foi rejeitada. Peço à TV Assembleia que

mostre, por favor, que a emenda foi rejeitada. Não foi divulgado que a Emenda nº 14

foi rejeitada. “Emenda nº 15 - Fica reajustado em 10%, a partir de 1º/1/2010, os

vencimentos retroativos do Poder Executivo.” A Emenda nº 15 também foi rejeitada.

“Emenda nº 16 - Fica reajustado em 15%, a partir de 1º/1/2010, os vencimentos dos

Agentes de Segurança Socioeducativos do Poder Executivo”. Ele queria dar mais 15.

Na Emenda nº 17, que também foi rejeitada, ele também pede que seja dado mais

10% às tabelas de vencimento básico das carreiras de Assistente Administrativo da

Polícia Militar e Analista de Gestão da Polícia Militar. Está aqui: rejeitada. Esse é um

documento da Assembleia, documento público. “Emenda nº 18 - Fica concedida

gratificação de periculosidade de 25%”. Somando-se tudo, os aumentos solicitados

devem ter passado de 200%. Todas as emendas foram rejeitadas. Por fim, a Emenda

nº 21, que é a emenda que tem gerado discussão em toda Minas Gerais. Ontem,

quando estava ao lado de V. Exa., nos chamaram de traidores, mas, depois que lhes

mostrei os documentos, parece que houve entendimento. A Emenda nº 19 também
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foi rejeitada. “Emenda nº 21- O vencimento inicial das carreiras dos profissionais do

Ministério Público e da educação básica é o correspondente ao valor atualizado do

piso salarial profissional nacional, conforme dispõe a Lei Federal nº 11.738, de 16 de

junho, e deverá ser retroativo a 1º de janeiro”. Essa emenda também é de autoria do

Deputado Weliton Prado. Está aqui o carimbo da Casa: rejeitada. Foram 10 emendas

rejeitadas. O Capelão e o pessoal do Executivo não ficaram sabendo sobre essas

emendas dele; ninguém ficou sabendo; somente os servidores da educação é que

tomaram conhecimento disso. Ela, que coleciona todas as informações sobre seu

parente, com orgulho e carinho perguntou: “Deputado, essa informação que chegou

sobre meu primo é verdadeira?”. Eu disse que não e que os documentos estavam no

meu carro. Creio que, para amenizar a situação, V. Exa. poderia dizer para a

população que a emenda apresentada por V. Exa. é inconstitucional, não poderia ser

votada favoravelmente por nós. Estou pedindo que V. Exa. diga a verdade. O

Deputado Alencar da Silveira Jr. pediu-lhe: “Deputado Weliton Prado, vamos crescer

juntos, vamos ajudar a Casa”. Gostaria que V. Exa. ocupasse a tribuna levando todas

as emendas de sua autoria e dissesse: “Minas Gerais, realmente apresentei uma

emenda que não poderia ser votada.” Gostaria que V. Exa. fizesse isso para o bem

da nossa Casa. Deputado Weliton Prado, somos por Minas Gerais. Somos aqui,

Deputado Weliton Prado, pela verdade; não podemos zombar do sentimento

daqueles que estão sofrendo. Estou pedindo a V. Exa. que ocupe a tribuna e fale

sobre todas as emendas de sua autoria. Diga a Minas Gerais que todas foram

rejeitadas, mas somente a emenda da educação foi para a internet, com o único

objetivo de jogar lama naqueles que não merecem. Ontem, o Deputado Carlin Moura,

ao encerrar suas palavras, disse: “Sou a favor dos professores e contra o Prof.

Anastasia”. Acho que esse comportamento está errado. Devemos buscar

entendimento, a fim de que seja encontrada uma solução para essa greve. Sou

favorável ao debate. A verdade deve prevalecer. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, colegas Deputados, jovens

estudantes que aqui se encontram, demais cidadãs e cidadãos que vieram à Casa do

povo mineiro, sejam bem-vindos. Creio que este é um momento importante, porque

temos a oportunidade de partilhar com vocês uma reflexão extremamente séria. Um
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Estado Democrático de Direito, um regime democrático não terá sentido se as regras

não existirem, se não houver respeito por elas, mas, acima de tudo, nada faz sentido

na vida se não há verdade. Essa diferenciação entre as coisas nos remete à análise

do bem e do mal, da verdade e da mentira. O Presidente fez um comentário sobre a

manifestação de vocês. Particularmente, acho que as manifestações são legítimas,

mas, na maioria das vezes, podem ser fruto de incompreensão. Por exemplo, se

alguém aplaude algo, mas se estiver sendo iludido, não será acrescentada muita

coisa; pelo contrário, isso poderá levá-lo a um caminho equivocado. O mesmo irá

ocorrer se alguém vaiar e estiver sendo iludido. Tentarei ser bem objetivo não apenas

com vocês, que nos estão acompanhando aqui, mas também com quem nos

acompanha pela TV Assembleia. Tenho um grande respeito por todos que aqui estão,

mas esta tribuna, muitas vezes, é utilizada para aquela lentezinha que está ali, na

frente. Aí, ela se transforma - o que me deixa muito triste - num teatro de péssimo

gosto, porque ninguém foi eleito para vir aqui e ser ator, fingir, dissimular, mentir:

fomos eleitos para aqui representar o povo e trabalhar com a verdade. Quanto ao

assunto objeto de debate que vocês testemunharam aqui, além dos milhares que nos

estão acompanhando pela TV Assembleia, pontuarei algo muito objetivo. Cada um

dos 77 Deputados que foram eleitos para esta Casa tem, no mínimo, a obrigação de

saber que no Brasil existe uma Constituição. Não dá para adotar a postura de que

não sabia, concordam comigo? Vocês, ainda muito jovens, sabem que existe uma

Constituição no Brasil e que ela é a lei maior, a base de todas as outras regras de

convivência. Já imaginaram se nós, que fazemos as leis, não respeitarmos a

Constituição? Vira bagunça literalmente, não é? A Constituição é o princípio básico

para se aprovar ou não uma lei; é o princípio básico para os Juízes, desde a 1ª

instância, lá na Comarca, até chegar ao Supremo, tomarem uma decisão sobre algo

que está em julgamento. Se a Câmara Municipal, a Assembleia, a Câmara dos

Deputados ou o Senado votar algo inconstitucional, estará produzindo algo nulo; pior

que isso, estará induzindo a sociedade a erro, estará desrespeitando a Lei Maior. O

que está sendo debatido aqui é que vários Deputados estão sendo achincalhados,

ofendidos de maneira covarde, antiética, desrespeitosa, como se tivessem votado

contra os professores. De fato, se todos nós da Base do governo ou da Oposição,
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que sabemos que o salário é muito pequeno e que é preciso melhorá-lo, dissermos a

alguém que tal Deputado votou contra os professores, isso é o mesmo que chamá-lo

de bandido. Aí qualquer jovem vai vaiar. Mas, e se isso for mentira? É justo? E se a

emenda, como foi dito com muita clareza pelo Deputado Duarte, for flagrantemente

inconstitucional? Imaginem se eu pudesse chegar aqui e dizer “Presidente, estou

apresentando um projeto e, a partir de amanhã, o salário dos professores será

R$5.000,00”! Quem pode sugerir 15%, 20% de aumento pode apresentar projeto para

que o salário seja R$5.000,00. A Constituição deixou claro que reajuste de

servidores, projeto que aumenta despesa do Executivo não pode ser apresentado por

Deputado nem por Vereador. Quando vota alguma lei, um Vereador não pode dizer:

“O Prefeito falou que vai dar 10%, mas sou bonzinho, vou mudar o projeto e dar

100%”. Se a Câmara teimar e votar o projeto do Vereador bonzinho que disse que

daria 100%, haverá zero de aumento. Do mesmo jeito, se a Assembleia Legislativa

teimar em votar o projeto do Weliton Prado e não o do Governador, sabem quantos

por cento teria dado para o professor? Zero, porque se votaria um projeto nulo,

inconstitucional. Mas fica muito agradável para o Deputado Weliton Prado dizer: “Sou

muito bonzinho, apresentei o aumento, mas os meus colegas o recusaram; eles são

maus”. Isso é ético, correto, verdadeiro, contribui para a democracia? Reflitam sobre

o tema. O que estamos sugerindo ao Deputado Weliton Prado é que pense se é justo

o que está fazendo. Todos os pareceres dos assessores da Casa foram pela rejeição.

O parecer das Comissões foi pela rejeição. O Deputado Weliton Prado não ficou

satisfeito, pediu que se votasse em Plenário para pegar a lista e dizer: “Olha, apesar

de eu ter tentado, os Deputados votaram contra”. Só que ele não acrescentou: “Eles

votaram contra porque era inconstitucional”. Ele não fez essa ressalva, assim como

não a fez quando se manifestou para vocês e arrancou aplausos. Assim também

acontece quando chega na frente de um movimento grevista legítimo e arranca

aplausos, porque o discurso fica fácil. Mas isso não contribui para o nosso país

melhorar. Isso aqui não é teatro. Concluo, Sr. Presidente, agradecendo a tolerância

de V. Exa.

O Deputado Weliton Prado - Art. 164, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado
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Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Tenho todo o respeito pelo Deputado Duarte Bechir,

porque ele é novo na Casa e ainda não tem conhecimento do Regimento Interno da

Assembleia Legislativa. De acordo com o nosso Regimento, o Plenário é totalmente

soberano: pode decidir qualquer matéria, inclusive projeto que obteve parecer pela

inconstitucionalidade e derrubá-lo. Está no Regimento Interno da nossa Casa. Em

relação ao parecer, o próprio nome já diz: parece ser. Infelizmente, o nosso

Parlamento não tem a autonomia que deveria. Quando é bom para o governo, tudo é

constitucional, legal e pode, mas quando é para atender aos servidores, é

inconstitucional, ilegal e não pode. Quando é para dar 50% de remissão de desconto

nos impostos para a Localiza, que foi quem mais doou para a campanha do

Governador, aí é legal. Vamos dar 50% de desconto nos impostos para a Localiza e

vamos aumentar para quem tem moto e para quem tem veículo utilitário. Nesse caso,

não tem problema, mas na hora de cumprir uma lei federal, que está acima de uma lei

estadual, que é a lei que cria a piso nacional para os servidores da educação, não

pode. A Lei nº 7.378 deveria estar em vigor a partir do dia 1º de janeiro deste ano,

com piso de R$1.312,00. O orçamento do Estado chegará a mais de

R$40.000.000.000,00. Apresentei as emendas que tiveram parecer contrário da

Comissão, é lógico, porque o Governador tem a maioria dos Deputados da Comissão.

Por isso a Comissão de Constituição e Justiça é a mais importante. Por que a

Comissão de Constituição e Justiça não tem Deputado do PT presidindo? Por que o

Deputado é da base do governo? Por que a maioria dos membros é da base do

governo? Porque fazem o que o governo quer. Infelizmente o nosso Parlamento não

tem a autonomia que deveria ter. Para dar um exemplo, no mandato passado

apresentei um projeto que foi considerado inconstitucional pelo parecer da Comissão

e o projeto foi rejeitado. Eu retirei o projeto e o apresentei no substitutivo do Deputado

Miguel Martini, que era Líder do Governo naquele momento. Apresentei o projeto com

o mesmo teor, com os mesmos pontos e vírgulas, e ele foi aprovado e virou lei.

Então, deixou de ser inconstitucional e foi aprovado porque era do Líder do Governo.

Existem, de minha autoria, duas ou três leis aprovadas nesta Casa dessa maneira:

apresentei o substitutivo no projeto de outro Deputado, ele tramitou porque o autor
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era da base do governo, e foi aprovado. Isso é questão de justiça? É certo um

professor receber um salário inicial de R$367,00? Aprendi com a minha mãe que

você não precisa empenhar a sua palavra, mas, se prometeu, é preciso cumprir. E o

Governador prometeu que pagaria o piso dos servidores a partir de 1º de janeiro, sem

incorporação e sem penduricalhos. Infelizmente, ele criou um piso remuneratório.

Realmente foi um piso, mas foi um piso nos servidores. Independentemente de

partidos políticos e ideologia, temos que unir a Casa e dar a nossa contribuição neste

momento. Esse é o nosso verdadeiro papel. Apresentamos as emendas do Bloco PT-

PMDB-PCdoB, apresentei as emendas individuais, e todas elas foram rejeitadas.

Agora o momento é de construir. Como disse o Deputado Antônio Júlio, se ficarmos

olhando muito pelo retrovisor, acabaremos batendo na frente. Vamos pensar para

frente. Os estudantes estão há mais de 40 dias sem aulas. Esta é a hora de o

Parlamento mineiro dar a sua contribuição. Vamos resolver esse problema com o

governo e enxergar uma luz no fim do túnel para os servidores, que não podem mais

sobreviver com esse salário de fome. O salário de Minas Gerais é um dos menores

do País. Atualmente, tramita nesta Casa um projeto que dá calote nos servidores.

Esse projeto pega o dinheiro que o servidor contribuiu para o Ipsemg e passa para o

caixa único do Estado. É um calote que o governo está dando, pegando o dinheiro

dos servidores, que não têm direito à saúde. No interior, não existe médico

credenciado. Peço aos Deputados que não aprovem esse projeto. A situação dos

servidores está um verdadeiro caos. Fazemos um apelo para garantir a unidade, para

garantir o apoio aos estudantes, para que eles não percam o ano letivo. Vamos ter

essa sensibilidade e vamos atender à demanda dos servidores, que é justa. Eles

querem apenas que a legislação federal seja cumprida. Se existe uma lei, ela tem que

ser cumprida e respeitada. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art. 164.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado

Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, quero apenas restabelecer o inteiro teor

das minhas palavras sobre o que o ilustre Deputado Duarte Bechir mencionou. Ontem

compareci à assembleia dos professores, e lá o meu pronuciamento foi muito claro. É
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momento de a Casa se posicionar a favor dos interesses dos professores de Minas

Gerais e não dos interesses exclusivos do Prof. Antonio Augusto Anastasia. Não

adianta o ilustre Deputado Duarte Bechir querer partidarizar o debate. Nesses quatro

anos de mandato, tenho tido uma postura absolutamente transparente, de

contraposição ao projeto político em curso em Minas Gerais, de forma respeitosa,

exercendo livremente o meu mandato, enquanto Bloco de Oposição. Faço isso de

forma coerente, apresentando números, dados e fundamentos. Sr. Presidente, no que

diz respeito ao piso salarial dos professores, nós, do Bloco PT-PMDB-PCdoB, como

bem disse o ilustre Deputado Weliton Prado, apresentamos emendas embasados

numa concepção. Na nossa visão, era perfeitamente legal e constitucional a

aplicação do piso nacional do professor. Trabalhamos para isso nesta Casa. Nunca

apresentamos emenda com o intuito de provocar constrangimento ou criar qualquer

armadilha. Apresentamos o que consideramos importante e absolutamente

necessário. Acreditamos que Minas tem condição de pagar o piso nacional do

professor. Aliás, indicamos a fonte para o seu pagamento. A cada ano vem caindo o

investimento na educação. O percentual de gastos da educação relativo à receita

corrente líquida caiu de 30% para 14%. Para nós, do Bloco de Oposição, é possível

que isso seja restabelecido e retomado o processo de valorização do servidor e do

professor. Por isso apresentamos emendas e votamos favoravelmente a elas. Temos

todas as condições legais, políticas, para defendê-las. Entendemos que a única forma

de restabelecer a qualidade da educação em Minas é sairmos desse vergonhoso

vencimento básico do professor, que recebe, se for do nível médio, R$369,00, ou

seja, menos de um salário mínimo. Como a educação vai funcionar desse modo? Não

é à toa que o nosso bloco trabalhou durante todo o ano na proposta do Plano

Decenal de Educação, em que consta o piso nacional. O governo quer justificar o

injustificável, caçar desculpa para dar aos professores. Votaram contra, sim; está no

painel. Vamos votar agora o Plano Decenal e corrigir o erro, sinalizar aos professores

do Estado que queremos restabelecer uma remuneração digna, aplicar a lei nacional

do piso e pagar um piso, não um teto remuneratório. Vamos indicar as incorporações

das gratificações dos professores, para que tenhamos um vencimento básico mais

digno. Sr. Presidente, o nosso bloco se preocupa com a constitucionalidade.
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Defendemos a Constituição da República, quando, por exemplo, votamos contra a Lei

da Mordaça, que queria calar o Ministério Público. O nosso bloco foi muito claro ao

defender o Ministério Público. Também somos a favor da constitucionalidade, quando

nos posicionamos contra a dívida do Ipsemg. O governo quer fazer uma troca

vergonhosa para quebrá-lo. Defendemos a constitucionalidade, quando defendemos

que o Estado gaste 12% da sua arrecadação com a saúde e não apenas os 8,65%,

como tem feito nos últimos anos. É importante defender a saúde. Defendemos a

constitucionalidade, quando derrubamos o vergonhoso contrato assinado pelo

governo do Estado com o Banco do Brasil de R$1.200.000.000,00, ao venderem a

folha de pagamento do servidor. Então o Bloco tem o compromisso com a

constitucionalidade e, especialmente, com o povo de Minas Gerais, com os

servidores públicos e com a educação neste momento. Queremos contribuir para o

fim da greve. Para isso, é preciso apontar o pagamento do piso nacional do professor

de educação básica em Minas Gerais.

Questão de Ordem

O Deputado Gustavo Corrêa - Bom dia a todos. Caro Presidente Doutor Viana e

colegas Deputados, vejo a presença de vários estudantes nas galerias, que, de forma

democrática... Esta é a Casa do povo, onde todos têm autonomia para expressar os

seus sentimentos. Grande parte dos que aqui estão e dos colegas Deputados que

fazem parte desta Casa também já foi estudante; alguns ainda são e convivem

também com as agonias e os sofrimentos que são inerentes à juventude. Sr.

Presidente, estou acompanhando o problema que envolve a classe dos professores

da rede estadual do nosso Estado não apenas nesta Casa, mas também pelos quatro

cantos de Minas Gerais ou por onde quer que eu ande. Gostaria de dizer para os

jovens alunos que se encontram nas galerias que há algo que me preocupa e que

não é uma novidade nesta Casa: quando vem à tona alguma discussão que mexe

com os anseios da população e com grande parte dos servidores públicos do Estado,

há sempre um grupo de colegas Deputados e Deputadas que gostam de jogar com a

plateia, de fazer com que as galerias fiquem cheias para utilizarem a TV Assembleia

para iludi-las. Aliás, há alguns anos, de forma brilhante, o Deputado Alencar da

Silveira Jr. ajudou a criar essa televisão justamente para mostrar à população de
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Minas Gerais o que os Deputados realmente fazem nesta Casa e os seus trabalhos

do dia a dia. É inadmissível e incorreto que colegas Deputados e Deputadas tenham

a postura, como têm neste momento, de querer iludir a população de Minas Gerais,

subir à tribuna e dizer que determinado projeto não foi aprovado pela Comissão de

Constituição e Justiça desta Casa. Em 2004, 2005 e 2006 fiz parte dessa Comissão,

que tem a obrigação exatamente de dar ou não prosseguimento às matérias desta

Casa - aliás, dar prosseguimento àquelas que não firam o princípio da

constitucionalidade e da justiça. Deputado Weliton Prado, a Comissão de

Constituição e Justiça - aliás, era uma briga permanente que eu tinha nessa

Comissão - não está livre de julgar o mérito da questão elencada, mas, sim, se

àquela matéria se pode dar prosseguimento nesta Casa. Da mesma forma, caro

Presidente, no Congresso Nacional, onde o atual Presidente tem a maioria

esmagadora dos Deputados que ali estão, seja por meio de mensalão - que, aliás,

nesta Casa, não ocorre, caro Deputado Weliton Prado -, o governo federal não

trabalha nem vota os interesses da população do Brasil. Os aposentados estão

sofrendo com o reajuste de 7%, e o Presidente da República ainda quer vetá-lo. O

pré-sal favorece apenas dois Estados da Federação: Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Estados governados pelos seus aliados têm sido favorecidos em detrimento dos

outros 25 Estados da Federação. Será que, se aprovássemos a partilha do pré-sal,

não poderíamos dar reajuste aos salários dos professores? O governo de Minas

reconhece que isso é justo, sabe das suas responsabilidades e não trabalha de forma

eleitoreira. Nos últimos três anos, caros estudantes que se encontram nas galerias,

tive a oportunidade de fazer parte deste governo. Fui Secretário de Esportes e

Juventude, trabalhei de forma honrada e séria, e nunca joguei para a plateia, para

que os jovens deste Estado tivessem uma qualidade de vida melhor no futuro. Demos

oportunidade de cobrir grande parte das escolas estaduais do Estado. A Secretaria

de Educação tem dado todas as condições para que os alunos possam desenvolver e

fazer suas atividades. Acredito, Sr. Presidente, que nesta hora, devemos - volto a

dizer - ser transparentes e honestos. Não é porque as eleições estão chegando, não

é porque estamos pretendendo alcançar voos políticos mais altos que devemos

colocar a mentira acima de qualquer coisa. Digo a cada um dos jovens que aqui
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estão: política se faz com verdade e lealdade, mas, sobretudo, com ética e

transparência. Todos nós somos sinceros e reconhecemos a importância que os

professores têm na formação de cada um, mas não podemos, de forma alguma,

vencer a legalidade e a justiça do nosso país, até porque o Presidente Luís Inácio da

Silva ajudou a fazer esta Constituição. Sr. Presidente, peço que encerre a reunião, de

plano, uma vez que não temos quórum para a continuação dos nossos trabalhos.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 2º turno, dos Projetos de Resolução nºs 3.928 e 3.970/2009 e dos Projetos de Lei

nºs 236/2007, 3.138, 3.518, 3.547 e 3.654/2009; e, em 1º turno, dos Projetos de Lei

nºs 3.391, 4.071, 4.085, 4.086/2009, 4.135, 4.137, 4.138, 4.145, 4.146, 4.222, 4.223 e

4.316/2010, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada, e para a especial também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2010

ATAS

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 11/5/2010

Às 15h24min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Carlos Gomes, Chico Uejo e Gil Pereira, membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, a Deputada Ana Maria Resende e os Deputados Carlos

Pimenta, Padre João e Paulo Guedes. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Chico Uejo, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar

matéria constante na pauta; a discutir e votar proposições da Comissão; a debater o

Projeto de Lei nº 4.057/2009, do Deputado Gil Pereira, que dispõe sobre a alteração

do uso do solo nas áreas de ocorrência de mata seca; e a debater, também, as

proibições de desmatamento decorrentes da legislação sobre a referida mata. A

seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Deputado

Djalma Diniz em que solicita agilidade na tramitação da Mensagem nº 198/2008, do

Governador do Estado, que encaminha processos de titulação de áreas devolutas

urbanas, em especial para a Igreja Batista Alto Ituêto, do Município de Santa Rita do

Ituêto, e do Sr. Ricardo Quadros Laughton, Presidente do Sindicato dos Produtores

Rurais de Montes Claros, em que indica o Sr. Francisco Maurício Barbosa Simões,

Coordenador da Assessoria Jurídica da Faemg, para representá-lo na audiência

pública a ser realizada nesta reunião. O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:

Mensagem nº 499/2010, em turno único (relator: Deputado Carlos Gomes); Projetos

de Lei nºs 3.714/2009 e 4.456/2010, em turno único (relator: Deputado Domingos

Sávio). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o Sr.

Augusto Horta, Chefe de Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e
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Desenvolvimento Sustentável, representando o Sr. José Carlos Carvalho, titular da

referida Pasta; a Sra. Helysienne Guimarães, Assessora Jurídica da Secretaria de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representando o Sr. Gilman Viana Rodrigues,

titular dessa Pasta; os Srs. Roney Luiz Torres Alves da Silva, Advogado-Geral

Adjunto, representando o Sr. Marco Antônio Rebelo Romanelli, Advogado-Geral do

Estado; João Paulo Sarmento, Diretor de Monitoramento e Fiscalização do IEF,

representando o Sr. Shelley de Souza Carneiro, Diretor-Geral em exercício do

referido órgão; Geraldo Fausto da Silva, Vice-Diretor do IEF; Vilson Luiz da Silva,

Presidente da Fetaemg e representando, também, o Sr. Adelmar Ramos Novais,

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Jaíba; a Sra.

Sônia Mara Sousa Prates, Assessora Jurídica da Fetaemg; os Srs. Alexandre Antônio

de Miranda Vianna, Presidente da Sociedade Rural de Montes Claros; Francisco

Maurício Barbosa Simões, Coordenador da Assessoria Jurídica da Faemg e

representando, também, o Sr. Ricardo Quadros Laughton, Presidente do Sindicato

dos Produtores Rurais de Montes Claros; Wildemar Maximino da Cruz, Presidente do

Sindicato Rural de Janaúba, representando o Sr. José Aparecido Mendes Santos,

Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Janaúba; João Gustavo de Paula,

Presidente da Associação dos Criadores de Gado de Corte do Norte de Minas e

representando, também, o Sr. Orlando Frota Machado, Presidente da Associação dos

Irrigantes do Norte de Minas; e a Sra. Maria Dalce Ricas, Superintendente da

Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente - Amda -, que são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra, nessa ordem, à Deputada

Ana Maria Resende e aos Deputados Gil Pereira, Padre João, Carlos Pimenta e

Paulo Guedes, autores dos requerimentos que deram origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e

passa à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.757/2009, que recebeu

parecer por sua aprovação. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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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, 12 de maio de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dilzon Melo - Gil Pereira.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/5/2010

Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Gil

Pereira e Luiz Humberto Carneiro, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Célio Moreira. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Gil Pereira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e

discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, no 1º turno,

o parecer pela aprovação, na forma do Substitutivo nº 2, do Projeto de Lei nº

4.066/2009 (relator: Deputado Luiz Humberto Carneiro). Os Projetos de Lei nºs

4.134/2009 e 4.176/2010 são convertidos em diligência à Secretaria de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, atendendo a requerimentos dos seus

respectivos relatores, Deputados Almir Paraca e Luiz Humberto Carneiro, aprovados

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, 25 de maio de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Deiró Marra.

ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

19/5/2010
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Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Antônio Genaro e Zé Maia (substituindo o Deputado Fahim Sawan, por indicação da

Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Antônio Genaro, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir

depoimentos de Agentes Penitenciários e advogados sobre violações de direitos

humanos no Presídio de Caratinga e discutir o assunto. O Presidente tece as

considerações iniciais e justifica a ausência dos convidados, que estão sendo

ameaçados de morte, 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. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos do Deputado Durval Ângelo (3) em que solicita seja encaminhado ao

Subsecretário de Administração Prisional pedido de providências para o afastamento

dos Agentes Penitenciários envolvidos nas denúncias de tortura coletadas pela

Comissão e pela Comissão de Segurança Pública no Presídio de São Sebastião do

Paraíso em 19/5/2010; seja realizada reunião conjunta da Comissão e da Comissão

de Segurança Pública, para tratar de assuntos relativos à visita realizada nesse

presídio; seja encaminhado à Corregedora da Seds, Luciana Nobre de Moura, pedido

de providências para ouvir o Agente Penitenciário a respeito de denúncia de

violações de direitos humanos de internos no Presídio de Caratinga, apurar essas

denúncias e tomar medidas para garantir a vida do Agente Penitenciário ameaçado

de morte. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 19/5/2010
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Às 15h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ademir Lucas,

Doutor Ronaldo e Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Ademir Lucas, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Wander Borges, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.003 a

6.005/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação é

aprovado requerimento da Deputada Gláucia Brandão em que solicita seja realizada

audiência pública com a finalidade de debater o Plano Macroestrutural do Vetor Norte

da Região Metropolitana 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, 25 de maio de 2010.

Paulo Guedes, Presidente - Padre João.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.398/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

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.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,
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do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.398/2010 pretende declarar de utilidade pública o Torneiros

Esporte Clube, com sede no Município de Pará de Minas, que tem como finalidade

proporcionar a difusão de atividades sociais, cívicas, culturais e esportivas, com

ênfase no esporte especializado, destacadamente no futebol.

Para a consecução de seus propósitos, a entidade cria e mantém projetos ou

oficinas de esporte, visando à inserção social de crianças, adolescentes, adultos e

idosos, de modo a fortalecer os laços sociais entre seus associados e a comunidade;

fornece equipamentos e materiais esportivos em geral para serem utilizados nas

atividades diárias e em competições oficiais; constrói campos de futebol, vestiários,

alambrados, arquibancadas, iluminação, quadras de esportes; desenvolve projetos

esportivos, sociais, educacionais, culturais e artísticos; 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 4.398/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2010.

Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.401/2010

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural Monsenhor Castro, com sede no

Município de Candeias.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 4.401/2010 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

Educativa e Cultural Monsenhor Castro, com sede no Município de Candeias.

Entidade civil sem fins lucrativos, a instituição tem entre suas finalidades a execução

de serviços de radiodifusão, operando com uma programação variada, voltada

principalmente ao atendimento dos interesses da coletividade.

Na consecução de seus objetivos programáticos, a Fundação desenvolve

programas e atividades educativas, culturais, esportivas, recreativas e de assistência

social direcionadas às pessoas carentes, especialmente crianças, adolescentes e

pequenos produtores rurais. Promove cursos de formação profissional na área de

artes gráficas, bem como estimula e divulga ideias, elementos da cultura, do folclore e

da tradição da comunidade; colabora com a preservação do patrimônio histórico,

artístico, paisagístico, ecológico e folclórico local; incentiva a implantação e a

manutenção de creches; e oferece cursos de emergência, em caso de calamidade

pública, propiciando que os moradores colaborem para a defesa civil, sempre que

necessário.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.401/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2010.

Dilzon Melo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.428/2010

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação Folclórica e Cultural Estrela da Guia de Frutal, 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”,
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do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.428/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Folclórica e Cultural Estrela da Guia de Frutal, com sede no Município de Frutal,

entidade sem fins lucrativos que tem por escopo promover atividades sociais,

culturais, folclóricas e desportivas.

A fim de alcançar seus objetivos, a instituição orienta o resgate da cultura local,

especialmente os quadros folclóricos, e cultiva relações cordiais, solidárias e

saudáveis entre seus associados.

Isso posto, consideramos meritória a declaração de utilidade pública da Associação

Folclórica e Cultural Estrela da Guia de Frutal.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.428/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2010.

Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.234/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, a proposição em epígrafe “dispõe sobre a

capacitação dos Conselheiros representantes da sociedade civil nos conselhos do

Estado de Minas Gerais”.

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Agora, vem o

projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.

102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento tem o escopo de capacitar, em caráter permanente, os

membros dos conselhos estaduais originários da sociedade civil, a fim de propiciar

condições para atuação na formulação de estratégias de operacionalização e no

controle da execução das políticas públicas. Para alcançar esse desiderato, o projeto
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estabelece a participação em cursos, seminários, oficinas de trabalho, debates,

conferências e o uso de metodologias de educação à distância.

O art. 3º do projeto enumera os objetivos desse processo de capacitação, entre os

quais se destacam os seguintes: a discussão de diretrizes e parâmetros que definem

as diversas políticas públicas em que atuam; o fortalecimento da atuação dos

Conselheiros como elementos catalisadores da participação da comunidade na

implementação das políticas públicas; o desenvolvimento de estratégias que

promovam o intercâmbio de experiências entre os conselhos e o incremento da

articulação com suas bases; e a contribuição para a formação de uma consciência

cidadã que leve em consideração a compreensão ampliada da sua área de atuação e

sua articulação intersetorial com outras áreas das políticas públicas.

Quanto à operacionalização do processo de capacitação de tais agentes públicos, o

Estado deverá selecionar e preparar material informativo; identificar técnicos e

parceiros que desempenharão o papel de agentes transmissores de informações;

realizar atividades por meio de ampla discussão dos temas; e estabelecer parcerias

com os Municípios interessados.

Não há dúvida de que o objetivo primordial do projeto é capacitar os Conselheiros

oriundos da sociedade civil para o bom exercício da função pública, mediante a

realização de cursos, seminários e eventos do gênero que possam ampliar seus

conhecimentos e melhor prepará-los para o controle das políticas públicas. Como é

sabido, muitos conselhos no âmbito do Executivo contam com representantes da

sociedade civil, os quais não são servidores públicos em sentido estrito, embora

exerçam relevante função estatal, como forma de promover a participação do cidadão

nas decisões da administração pública, o que é uma tendência da administração

moderna. Esses Conselheiros encartam-se na categoria de particulares em

colaboração com o Estado, segundo a classificação do jurista Celso Antônio Bandeira

de Mello, sendo, portanto, uma espécie do gênero agente público. Tais Conselheiros

não mantêm relação profissional com o poder público nem se submetem ao regime

estatutário ou celetista e, normalmente, não percebem remuneração pelo exercício da

atividade estatal. Entretanto, se cometerem alguma irregularidade no desempenho da

função, serão julgados como se fossem servidores públicos, nos termos do art. 327
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do Código Penal. Vale dizer, sob a ótica do direito administrativo, que esses

Conselheiros não são servidores públicos, pois não têm vínculo de emprego com o

Estado nem relação de dependência econômica. Sob a ótica do direito penal,

enquadram-se na categoria de servidores públicos se cometerem alguma infração

penal.

Cabe ressaltar que a participação desses agentes no cotidiano da administração

pública valoriza a cidadania e fortalece a denominada “administração participativa”,

uma vez que propicia mais interação entre o Executivo e os membros da coletividade.

Diferentemente dos demais servidores públicos de carreira que integram os

conselhos estaduais, os Conselheiros originários da sociedade civil nem sempre

desfrutam das mesmas oportunidades que os servidores efetivos, fato que pode

comprometer sua participação nas decisões desses órgãos colegiados. Isso porque o

desempenho eficiente da relevante função de Conselheiro requer um mínimo de

conhecimento e experiência para o êxito da atividade, razão pela qual o poder público

deve realizar cursos de capacitação e qualificação para todos os membros dos

conselhos, a bem do interesse público. A prevalecer a situação atual, os Conselheiros

estranhos aos quadros da administração continuarão a ocupar uma posição

desvantajosa em relação aos servidores de carreira, com prejuízos para o interesse

da coletividade. Ora, é preciso salientar que os conselhos públicos, da mesma forma

como os demais órgãos administrativos, necessitam de agentes qualificados, sejam

servidores efetivos, sejam agentes em colaboração com o Estado, pois todos

exercem função pública e, nessa condição, devem dispor dos meios necessários para

o exercício eficiente da atividade estatal, o que pressupõe capacitação.

Dessa forma, na medida em que visa à capacitação dessa categoria de agentes

públicos e à sua preparação para o exercício da função pública, especialmente no

controle da execução das políticas públicas, entendemos que o projeto é conveniente

e oportuno, a par de servir de estímulo à participação do cidadão nos órgãos

colegiados do Poder Executivo.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.234/2010.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2010.
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Délio Malheiros, Presidente - Neider Moreira, relator - Gustavo Corrêa - Padre João.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.730/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o Projeto de Lei nº 3.730/2009 visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itaguara o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno com a Emenda 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 3.730/2009, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Itaguara imóvel com área de 720m², situado na Rua

Itaúna s/nº, esquina com Rua Oliveira, nesse Município, para a implantação de uma

Unidade Básica de Saúde Urbana e uma farmácia do Programa Farmácia de Minas.

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 data da publicação

desta lei, 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 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 3.730/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
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Sala das Comissões, 25 de maio de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Wander Borges, relator - Fábio Avelar - Lafayette de

Andrada - Adelmo Carneiro Leão.

PROJETO DE LEI Nº 3.730/2009

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itaguara 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 Itaguara o

imóvel com área de 720m² (setecentos e vinte metros quadrados), situado na Rua

Itaúna s/nº, esquina com Rua Oliveira, nesse Município, e registrado sob o nº 3.954, à

fls. 233 do Livro 2-RG, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itaguara.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

implantação de uma Unidade Básica de Saúde Urbana e uma farmácia 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 a contar da data de sua publicação, não lhe for dada a

destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º 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 nº

17.353, de 17/1/2008, que dispõe sobre a alteração do uso do solo nas áreas de

ocorrência da mata seca.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta

Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, VIII, c/c o art.

189, do Regimento Interno.

Em 19/5/2010, o Plenário desta Casa aprovou requerimento do Deputado Gil

Pereira solicitando regime de urgência na tramitação da presente proposição em 2º

turno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
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Fundamentação

O projeto de lei em análise, na forma aprovada no 1º turno, modifica a Lei nº

17.353, de 2008, que dispõe sobre a alteração do uso do solo nas áreas de

ocorrência da mata seca, de forma a aprimorar a descrição desse ecossistema e

distingui-lo como típico e peculiar da Região Norte de Minas.

O projeto suscitou ampla discussão no 1º turno, tanto nas Comissões pelas quais

passou quanto em Plenário. No dia 11/5/2010, a Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial realizou audiência pública para tratar do tema. A audiência contou com

a presença de representantes do governo, dos produtores e trabalhadores rurais e de

entidades de defesa do meio ambiente, o que demonstra que o texto aprovado em 1º

turno é fruto de rico debate promovido por esta Casa.

Além disso, entendemos que a norma proposta, na forma como foi aprovada no 1º

turno, permite ao Estado, adequadamente, exercer o controle sobre o uso, a

ocupação e a proteção da mata seca.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.057/2009 na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente e relator - Antônio Carlos Arantes - Deiró Marra

- Carlos Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 4.057/2009

(Redação do Vencido)

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.
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§ 1º - Para os efeitos desta lei, considera-se mata seca, ou complexo decidual da

mata seca um ecossistema específico e peculiar do Estado, predominante no domínio

da caatinga e 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 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, cerrado e da mata atlântica, conforme

mapa “Biomas de Minas Gerais”, que integra a publicação “Biodiversidade em Minas

Gerais: Um Atlas Para Sua Conservação”, revista e atualizada em 2005, 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.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.144/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.144/2010 visa a 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.

Aprovado em 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, vem agora o projeto a esta

Comissão para receber parecer no 2º turno, nos termos do art. 189 do Regimento

Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

A proposição em epígrafe tem por escopo alterar dispositivos legais que disciplinam

a empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A. – MGS.

A MGS presta serviços técnicos, administrativos e gerais à administração pública

estadual direta e indireta. O projeto de lei apresentado pretende alterar o art. 126 da

Lei nº 11.406, de 28/1/94, para ampliar o campo de atuação da empresa, que poderá

passar a prestar serviços também aos Municípios e a entidades públicas municipais.
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A proposição trata da vinculação da MGS à Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão – Seplag –, visando a adequar o disposto no art. 126 da Lei nº 11.406, de

1994, ao previsto no art. 4º, II, “c”, da Lei Delegada nº 126, de 25/1/2007, e no art. 28,

X, “c”, da Lei Delegada nº 112, de 25/1/2007, que já tratam da vinculação da empresa

àquela Pasta.

Ademais, a proposição autoriza a MGS a exigir garantia idônea e a emitir fatura e

duplicata de prestação de serviços.

O projeto apresentado, ampliando o campo de atuação da empresa, tem o objetivo

de tornar possível a prestação de serviços também aos Municípios e a entidades

públicas municipais.

Entendemos que a matéria é meritória, uma vez que ela está em sintonia com o

princípio da eficiência prescrito na Constituição da República e observa a autonomia

política dos Municípios.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.144/2010 na

forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Neider Moreira, relator - Gustavo Corrêa - Padre João

- Antônio Júlio.

PROJETO DE LEI Nº 4.144/2010

(Redação do Vencido)

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, ficando o artigo acrescido do seguinte § 2º e seu

parágrafo único renumerado como § 1º:

“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
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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.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 1 A 4 E O SUBSTITUTIVO N° 3 AO

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 n° 35/2007

autoriza o Poder Executivo a quitar dívida com o Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg.

A proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1,

que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Administração Pública perdeu o prazo

para emissão de parecer.

Esta Comissão opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2, que

apresentou, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, a presentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Incluído na ordem do dia em Plenário, o projeto recebeu, na fase de discussão, as

Emendas nºs 1 e 2, do Deputado Getúlio Neiva; 3, do Deputado Domingos Sávio, e 4,

do Deputado Padre João; e o Substitutivo n° 3, do G overnador do Estado, que vêm a

esta Comissão para receber parecer, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto de lei complementar em exame dispõe sobre a quitação da dívida do

Estado com o Ipsemg. Destaque-se que o débito, a ser assumido pelo Tesouro
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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 débitos caracterizados como

Requisitórios de Pequeno Valor – RPVs – previstos para 2010, representa obrigação

superior à dívida do Estado 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.

Em relação às Emendas nºs 1 a 4 e ao Substitutivo n° 3, apresentados em Plenário,

expomos os esclarecimentos a seguir.

A Emenda nº 1 propõe que o crédito tributário apurado e não recolhido até

31/3/2010, autuado ou não, inscrito em dívida ativa ou parcelado, possa ser liquidado

com precatórios alimentares de terceiros, nos termos de regulamento do Poder

Executivo, baixado no prazo de 90 dias contados da data da sanção da futura lei. A

referida compensação já é prevista na Emenda à Constituição Federal n° 62, de

2009; portanto, seu conteúdo já é contemplado pela legislação vigente, razão pela

qual não acolhemos a emenda.

A Emenda n° 2 pretende autorizar o Estado a realiza r, por meio de sua

administração direta e indireta, na forma do art. 97, § 8°, do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual, acordos diretos com os

credores de precatórios. Contudo, o Estado já dispôs sobre a matéria na forma da

Emenda à Constituição Federal n° 62, de 2009, por m eio de ato do Executivo, o

Decreto n° 45.317, de 2010; portanto, seu conteúdo já é contemplado pela legislação

vigente, tornando-se desnecessário o acolhimento da emenda.

A Emenda n° 3 assegura ao Ipsemg a garantia do paga mento por parte do Estado

de todo e qualquer débito remanescente que venha a ser apurado, legal e

formalmente, relativo ao montante da dívida mencionada e que ultrapasse o valor que

está sendo objeto de quitação através do projeto em exame. A alteração proposta

está sendo contemplada no Substitutivo n° 4, que ap resentamos.

A Emenda n° 4 pretende suprimir o art. 3° do Substi tutivo n° 2, porém seu intento

desvirtua a finalidade da lei, qual seja, a de quitar a dívida do Estado com o Ipsemg.

O Substitutivo n° 3, por já ter sido apresentado em  momento anterior como
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proposta, foi inteiramente incorporado ao Substitutivo n° 2 quanto ao conteúdo, sendo

alterado, somente, com vistas a adequá-lo à técnica legislativa.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n°

35/2007 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 4,  que apresentamos, e pela rejeição

do Substitutivo n° 3 e das Emendas n os 1, 2 e 4, apresentados em Plenário.

Com a aprovação do Substitutivo n° 4, fica prejudic ada a Emenda n° 3.

SUBSTITUTIVO N° 4

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 – Passam à responsabilidade do Estado e serão pagos pelo Tesouro

Estadual, na forma prevista na Emenda à Constituição da República nº 62, de 9 de

dezembro de 2009:

I – os débitos do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais

– Ipsemg – constantes de precatórios judiciários incluídos nos orçamentos da

entidade até a Lei Orçamentária de 2010 – Lei nº 18.693, de 4 de janeiro de 2010 –,

no valor estimado de R$686.407.497,23 (seiscentos e oitenta e seis milhões

quatrocentos e sete mil quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos),

apurado em 31 de dezembro de 2009;

II – os débitos do Ipsemg constantes de precatórios judiciários apresentados

posteriormente aos indicados no inciso I, desde que originados de ações referentes a

benefícios previdenciários de aposentadoria, licença para tratamento de saúde,

licença-maternidade, abono-família, pensão por morte e auxílio-reclusão.

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 a 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 da

publicação desta lei passam à responsabilidade do Estado e serão pagos pelo

Tesouro Estadual quando os objetos das ações que os tenham originado forem

anteriores à data da publicação da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.
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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, no valor apurado em 28 de

fevereiro de 2010, 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, 25 de maio de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Wander Borges - Fábio

Avelar - Adelmo Carneiro Leão (voto contrário) - Antônio Júlio (voto contrário).
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2010

ATAS

ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 25/5/2010

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 4.607 a

4.614/2010 - Projeto de Resolução nº 4.615/2010 - Requerimentos nºs 6.226 a

6.240/2010 - Comunicações: Comunicações dos Deputados Elmiro Nascimento (2),

Djalma Diniz e Dalmo Ribeiro Silva - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados

Durval Ângelo, Jayro Lessa; questão de ordem; discursos dos Deputados Jayro

Lessa e Paulo Guedes; 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:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Sargento

Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Agostinho Patrus

Filho - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra

- Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir -

Durval Ângelo - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo -

Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Marcus Pestana - Mauri Torres - Neider Moreira -

Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Sebastião Costa

- Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - 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
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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 4.607/2010

Declara de utilidade pública o Projeto Esperança - Proesp -, com sede no Município

de Camanducaia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Esperança - Proesp -, com

sede no Município de Camanducaia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2010.

Agostinho Patrus Filho

Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade pública o Projeto

Esperança - Proesp -, com sede no Município de Camanducaia, que se encontra em

funcionamento regular há mais de um ano e tem por finalidade estatutária a

realização de atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

O Proesp tem por escopo principal a promoção do atendimento em abrigo de

crianças e adolescentes em situação de risco, principalmente no que diz respeito à

preservação de seus direitos à convivência familiar e comunitária. Dá ainda apoio a

sua reestruturação, incentivando a coexistência harmoniosa com outras famílias,

considerando-se também a participação dos abrigados na vida da comunidade local.
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Tudo isso com base na noção de cidadania e na visão de crianças e adolescentes

como sujeitos de direito.

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 do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.608/2010

Aumenta o piso remuneratório dos professores estaduais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art 1º - O piso remuneratório dos professores da rede pública estadual de ensino

passa a ser de R$1.900,00 (um mil e novecentos reais) a partir de 1º de junho de

2010.

Art. 2º - Aos servidores de que trata esta lei ficam assegurados todos os benefícios

dos servidores públicos do Estado.

Art 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2010.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo a valorização dos profissionais

da educação, conferindo-lhes dignidade no exercício de sua nobre missão. Trata de

medida que lhes assegura todos os benefícios aos quais fazem jus os demais

servidores públicos do Estado e leva em consideração a necessidade de aumento do

piso salarial dos professores.

- 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 4.609/2010

Dispõe sobre a comemoração do Dia Estadual do Vigilante.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - É instituído o Dia Estadual do Vigilante,  a ser celebrado no dia 20 de junho.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.
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Sala das Reuniões, 25 de maio de 2010.

Carlos Gomes

Justificação: As empresas de segurança privada surgiram no Brasil na década de

1960, com a finalidade de proteger patrimônios, pessoas e instituições financeiras do

crescente número de assaltos. No Brasil, há mais de duas mil empresas de

segurança privada, que geram cerca de 600 mil empregos.

Os trabalhadores em segurança privada, mais conhecidos como vigilantes, somente

tiveram sua atividade profissional reconhecida com a edição da Lei Federal nº 7.102,

de 20/6/83, que regulamentou a exploração do serviço de segurança privada. A data

comemorativa proposta para se homenagear os vigilantes é o dia 20 de junho, dia da

publicação da referida lei federal.

A atuação dos vigilantes é imprescindível na realidade atual, em que o Estado não

consegue garantir segurança a todos. Nas instituições, empresas, indústrias,

residências e no transporte de valores e de pessoas, os vigilantes são responsáveis

não apenas pela guarda dos nossos bens materiais, mas também das nossas vidas,

ainda que a vida deles esteja sempre em risco num mundo onde a criminalidade e a

violência crescem a cada dia.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares na aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.610/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Agricultores Familiares de

Jacinto e Região, com sede no Município de Jacinto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos

Agricultores Familiares de Jacinto e Região, com sede no Município de Jacinto.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2010.

Dinis Pinheiro.

Justificação: A Associação dos Pequenos Agricultores Familiares de Jacinto e
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Região, com sede no Município de Jacinto, é uma entidade civil sem fins lucrativos,

com duração por tempo indeterminado. Seus estatutos estão registrados no Cartório

do 2º Ofício de Notas da Comarca de Jacinto. A Associação tem por finalidade

primordial contribuir com a melhoria de vida de seus associados, estimular o plantio e

a comercialização de plantas medicinais e aromáticas e a produção de

hortifutigranjeiros e condimentos, entre outras atribuições.

Diante do exposto esperamos contar com a aprovação dos ilustres pares para a

aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.611/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores das Fazendinhas Pai

José, com sede no Município de Araçaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores das

Fazendinhas Pai José, com sede no Município de Araçaí.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2010.

Doutor Viana

Justificação: A Associação dos Moradores das Fazendinhas Pai José, com sede no

Município de Araçaí, fundada em 23/1/2000, é sociedade civil, sem fins lucrativos e

com tempo indefinido de duração.

Essa importante associação tem por finalidade promover e apoiar eventos

religiosos, culturais e esportivos e desenvolver atividades profissionais para apoio ao

produtor rural e à agroindústria, bem como praticar a filantropia junto aos moradores

necessitados.

- 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 4.612/2010
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Declara de utilidade pública a Associação Evangélica de Assistência Social Mãos

Ungidas, 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 Evangélica de Assistência

Social Mãos Ungidas, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2010.

Doutor Viana

Justificação: A Associação Evangélica de Assistência Social Mãos Ungidas, com

sede no Município de Belo Horizonte, fundada em 10/10/2008, é uma entidade sem

fins lucrativos e econômicos, tem caráter filantrópico social e personalidade jurídica.

Tem por finalidade a coordenação e o acompanhamento de projetos voltados para

o bem-estar da comunidade, colaborando com os poderes públicos para o progresso

nos setores urbanístico, cultural, moral, esportivo e de assistência social, entre outros.

- 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 4.613/2010

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a fazer reverter ao Município de Morro do Pilar o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG - autorizado a fazer reverter ao Município de Morro do Pilar o imóvel

constituído pela área de 1.820m² (um mil e oitocentos e vinte metros quadrados),

situado na Rua Capitão Modesto Vieira, nesse Município, conforme escritura pública

de doação de imóvel registrada à fls. 19/21 do Livro nº 31, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Conceição do Mato Dentro.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2010.

Marcus Pestana

Justificação: O imóvel de que trata esta proposição foi doado ao Departamento de
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Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, em 1972, pelo

Município de Morro do Pilar, autorizado pela Lei Municipal nº 109, de 20/12/1965.

Em seu art. 1º, essa norma determina que o terreno deve ser utilizado para a

construção de oficina, garagem, posto de lubrificação e moradia; e, no art. 2º,

estabelece que o imóvel reverterá ao patrimônio municipal se, por qualquer motivo,

não forem cumpridas as finalidades da doação.

Como até esta data, o DER-MG não cumpriu as obrigações determinadas pela Lei

Municipal nº 109, a administração municipal pretende reaver o imóvel para lhe dar

destinação que beneficie a população morrense.

Tomando a pretensão do Município de Morro do Pilar como justa, apresentamos o

projeto de lei em tela, que autoriza a reversão do imóvel, contando com o apoio dos

ilustres Deputados para 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 4.614/2010

Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de São

Pedro, com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba

Unidos de São Pedro, com sede no Município de Araxá.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2010.

Wander Borges

Justificação: O carnaval é a maior festa popular do Brasil, reunindo milhares de

pessoas que extravasam alegria durante três dias. Essa festividade possui

características diversificadas em vários pontos do País, destacando-se as escolas de

samba do Rio de Janeiro, o frevo do Recife e as bandas de axé da Bahia. Em Minas

Gerais, algumas cidades ainda resistem à invasão da música baiana e preservam

antigas tradições, como em Ouro Preto, onde os blocos criados pelas repúblicas

estudantis desfilam pelas ladeiras da cidade Patrimônio da Humanidade e em

Pompéu, onde cavaleiros vestem suas fantasias e saem às ruas.
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A cada ano, o carnaval de Araxá torna-se mais famoso, tendo como principal

atração o fato de agradar a todos os gostos. O folião, além da tranquilidade

proporcionada pelas estâncias de águas hidrominerais, conta com uma grande

estrutura nas ruas da cidade, desfiles de escolas de samba e blocos caricatos,

apresentações de artistas de renome nacional, regional e local, parques de diversão,

praças de alimentação, arquibancadas e camarotes.

Em 30/12/2002, visando contribuir com a organização dos festejos carnavalescos,

foi constituído legalmente o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de São

Pedro, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter assistencial,

educativo e cultural. A entidade em comento apresenta as finalidades estatutárias

seguintes: desenvolver atividades carnavalescas; resgatar a cultura local; incentivar

as atividades artísticas; oportunizar a difusão de ideias, elementos de cultura,

tradições e hábitos sociais da comunidade; integrar a comunidade; estimular o lazer,

a cultura e o convívio social; participar e colaborar no engrandecimento do carnaval

de rua. Também colabora efetivamente com as autoridades no desenvolvimento do

carnaval de Araxá e em campanhas de interesse público.

Como visto, a cultura popular brasileira se traduz na mais legítima expressão de

seu povo, interferindo fundamentalmente na construção da identidade nacional,

motivo pelo qual necessário se faz o reconhecimento público das ações de

valorização e preservação cultural desenvolvidas pela entidade.

Cumpridos todos os requisitos legais pela entidade, contamos com o apoio desta

Casa para o reconhecimento do nobre trabalho por ela desenvolvido.

- 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 RESOLUÇÃO Nº 4.615/2010

Dispõe sobre o Direcionamento Estratégico da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica instituído o Direcionamento Estratégico da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais - ALMG -, que define as estratégias de atuação do Poder
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Legislativo para o período de 2010-2020.

Art. 2º - O Direcionamento Estratégico visa possibilitar à ALMG:

I - o cumprimento da missão de exercer a representação e promover a participação

da sociedade na elaboração das leis estaduais e na avaliação de políticas públicas

para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais;

II - o alcance, até 2020, da visão de futuro representada pela expressão “ser

reconhecida como o poder do cidadão na construção de uma sociedade melhor”.

Art. 3º - Ficam estabelecidas as seguintes diretrizes para o exercício das atribuições

constitucionais do Poder Legislativo estadual:

I - promoção de maior participação da sociedade por meio de instrumentos que

possibilitem a manifestação de suas demandas;

II - consideração dos interesses da sociedade como insumo imprescindível à

produção de leis de qualidade;

III - participação ativa na formulação de políticas públicas que visem à redução das

desigualdades regionais, à melhoria dos indicadores sociais e ao desenvolvimento

sustentável do Estado;

IV - avaliação das políticas públicas implementadas pelo Poder Executivo com base

nas metas estabelecidas e resultados alcançados, bem como na observância dos

princípios da legalidade, legitimidade, moralidade, economicidade e razoabilidade;

V - atuação institucional pautada na ética, austeridade, transparência e eficiência

administrativa.

Art. 4º - Para os fins do disposto nesta resolução, entende-se por:

I - objetivos estratégicos: resultados a serem alcançados, visando às

transformações pretendidas;

II - objetivos estratégicos finalísticos: resultados relacionados às atribuições

finalísticas da instituição;

III - objetivos estratégicos organizacionais: resultados relacionados à gestão interna

da Assembleia;

IV - linhas de ação: estratégias a serem implementadas visando ao atingimento dos

objetivos;

V - projeto estratégico: projeto resultante do detalhamento das linhas de ação e
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considerado determinante para o alcance dos objetivos;

VI - carteira de projetos: agrupamento de projetos estratégicos prioritários para a

implementação do Direcionamento Estratégico.

Parágrafo único - Os termos “Direcionamento Estratégico” e “Direcionamento”,

“projeto estratégico” e “projeto”, “carteira de projetos” e “carteira” equivalem-se para

os fins do disposto nesta resolução.

Art. 5º - São objetivos estratégicos:

I - objetivos estratégicos finalísticos:

a) ampliar e aprimorar a participação da sociedade nas atividades do Poder

Legislativo;

b) garantir a qualidade da legislação;

c) fiscalizar os órgãos e entidades da administração pública e avaliar as políticas

públicas, com base em resultados;

d) consolidar-se como ponto de convergência do poder público e da sociedade na

discussão das estratégias e políticas públicas para o desenvolvimento do Estado;

II - objetivos estratégicos organizacionais:

a) disponibilizar os recursos necessários para aprimorar o desempenho das

atividades do Poder Legislativo;

b) assegurar alto nível de capacitação e desempenho do corpo gerencial e técnico;

c) direcionar a comunicação para a compreensão e a valorização das atividades do

Poder Legislativo;

d) inovar mediante a incorporação de melhores práticas e novas tecnologias de

informação e comunicação;

e) promover a educação para a cidadania;

f) melhorar a qualidade do gasto e aumentar a eficiência do Poder Legislativo;

g) intensificar a articulação com as Casas Legislativas para o fortalecimento do

Poder Legislativo.

Parágrafo único - O detalhamento e as linhas de ação correspondentes a cada

objetivo estratégico são aqueles definidos no Anexo I desta resolução.

Art. 6º - A Mesa da Assembleia definirá em regulamento, a cada biênio, as

prioridades para implementação do Direcionamento Estratégico e a respectiva
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Carteira de Projetos.

Art. 7º - As metas setoriais das diretorias e gerências-gerais e as metas individuais

dos servidores da ALMG serão alinhadas com o Direcionamento Estratégico.

Parágrafo único - Na avaliação anual de desempenho gerencial e dos servidores

serão considerados o alcance das metas e os resultados individual e setorial obtidos

pela implementação dos projetos estratégicos.

Art. 8º - Fica criado o Comitê Executivo - Assembleia 2020, composto pelo seu

Coordenador-Geral e pelos gestores dos projetos estratégicos, com a finalidade de

coordenar os trabalhos de implementação e consolidação do Direcionamento

Estratégico.

Art. 9º - A Coordenação-Geral do comitê instituído no art. 8º desta resolução será

exercida pelo Diretor de Planejamento e Coordenação, a quem competem, sem

prejuízo das funções previstas na Resolução nº 5.198, de 21 de maio de 2001, as

seguintes atribuições:

I - coordenar o monitoramento da execução do Direcionamento Estratégico, avaliar

os resultados alcançados e propor ações de atualização;

II - alinhar as ações estratégicas da Assembleia, de forma a proporcionar a atuação

articulada das diretorias, gerências e demais setores encarregados da gestão dos

projetos estratégicos;

III - incentivar o alcance dos objetivos e metas dos projetos estratégicos;

IV - apoiar os gestores dos projetos estratégicos na resolução de questões que

estejam fora de sua alçada de decisão;

V - dar publicidade às metas e aos resultados relacionados à gestão estratégica da

Assembleia, de forma a permitir seu acompanhamento pelos Deputados, servidores e

sociedade.

Art. 10 - Regulamento da Mesa da Assembleia disporá sobre as atribuições e as

condições para o exercício da função de Gestor de Projeto.

Parágrafo único - Os servidores responsáveis pelo desempenho da função de

Gestor de Projeto serão designados pelo Diretor-Geral e serão subordinados

tecnicamente ao Diretor de Planejamento e Coordenação, nos termos dos arts. 8º e

9º desta resolução.
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Art. 11 - Os incisos III e IV do “caput” do art. 1° da Resolução n° 5.198, de 21 de

maio de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° - (...)

III - no terceiro grau, a Diretoria de Processo Legislativo, a Diretoria de Finanças, a

Diretoria de Comunicação Institucional, a Diretoria de Rádio e Televisão, a Diretoria

de Recursos Humanos, a Diretoria de Infraestrutura, a Diretoria de Planejamento e

Coordenação e a Procuradoria-Geral;

IV - no quarto grau, as gerências-gerais, a Procuradoria-Geral Adjunta, a Escola do

Legislativo e o Procon Assembleia;”.

Art. 12 - Fica instituído o Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas

Gerais, órgão técnico-consultivo de assessoramento à Mesa da Assembleia na

proposição e análise de agenda institucional voltada para o desenvolvimento

socioeconômico do Estado.

Parágrafo único - Regulamento da Mesa da Assembleia disporá sobre a estrutura,

as atribuições e as condições para o funcionamento do fórum a que se refere o

“caput”.

Art. 13 - O quantitativo de Funções Gratificadas de Gerente-Geral de Área,

previstas no art. 3º da Resolução nº 5.134, de 10 de setembro de 1993, é de vinte

funções.

Art. 14 - O Anexo da Resolução nº 5.198, de 2001, passa a vigorar na forma do

Anexo II desta resolução.

Art. 15 - Revoga-se o art. 3º da Resolução nº 5.305, de 22 de junho de 2007.

Art. 16 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2010.

Mesa da Assembleia

ANEXO I

(a que se refere o art. 5º da Resolução nº , de de de 2010)

Direcionamento Estratégico da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

2010-2020

Objetivos e linhas de ação

Objetivo: Ampliar e aprimorar a participação da sociedade nas atividades do Poder
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Legislativo

A participação popular nas atividades do Legislativo permite que demandas sociais

sejam agregadas e construídas coletivamente. Ao lado da representação política, que

constitui um dos pilares da democracia contemporânea, a participação da sociedade

na agenda política é hoje reconhecida como indispensável à qualificação das

proposições, do debate e das deliberações públicas.

Partindo da premissa de que eleições periódicas são condição necessária, mas não

suficiente, para o exercício da cidadania, a Assembleia pôs em prática, desde o início

da década de 1990, um conjunto de procedimentos que estimulam a participação dos

cidadãos no processo e na produção legislativa, tais como os Debates Públicos,

Audiências Públicas, Ciclos de Debates, Fóruns Técnicos, Seminários Legislativos.

Esses procedimentos de participação popular na agenda política visam fortalecer a

democracia num processo decisório em múltiplas arenas, notadamente no campo

legislativo-parlamentar. Para que a Assembleia continue avançando em sua missão

institucional, é preciso ampliar e aprimorar as práticas de interlocução com a

sociedade, tornando o processo legislativo mais democrático e legítimo.

Linhas de ação:

1 - Assegurar que o processo de interlocução com a sociedade contribua para a

formulação das estratégias de desenvolvimento do Estado, para a qualidade das leis

e para o aprimoramento da gestão pública.

2 - Institucionalizar procedimentos e ferramentas que favoreçam a interação da

Assembleia com os cidadãos e os grupos organizados da sociedade, utilizando novas

tecnologias de informação e comunicação.

3 - Garantir meios e oportunidades de capacitação para qualificar a participação da

sociedade organizada e não organizada nas atividades da Assembleia.

4 - Instituir mecanismos de monitoramento e avaliação das atividades institucionais

em que haja interlocução com a sociedade, visando garantir respostas em tempo

hábil aos participantes e conferir maior credibilidade às ações da Assembleia.

5 - Aprimorar a capacidade de resposta às demandas da sociedade, mediante

melhor conhecimento dessas demandas e maior integração entre as áreas

administrativas e destas com a área parlamentar.
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Objetivo: Garantir a qualidade da legislação

A busca de uma produção legislativa sintonizada com as necessidades dos

cidadãos e mais efetiva do ponto de vista de seus resultados ocupa um papel central

na agenda da Assembleia. Nessa linha, prioriza-se uma visão do processo legislativo

como etapa do ciclo de políticas públicas, que compreende formação de agenda,

formulação, acompanhamento e avaliação dessas políticas.

A Assembleia vem ocupando posição de vanguarda ao tratar do processo de

produção legislativa não somente no aspecto formal, mas voltando-se também para o

conteúdo da norma, buscando vencer os entraves ao desenvolvimento econômico e

social causados por problemas de proliferação e inadequação legislativa,

desproporcionalidade entre custos e benefícios gerados pela norma, dificuldade de

interpretação do texto legal e incerteza jurídica, entre outros.

A Casa pretende dar mais consistência ao seu esforço para aprimorar a qualidade

da legislação estadual. Uma das principais medidas a serem adotadas é a avaliação

de impacto das leis produzidas, permitindo uma antecipação dos efeitos econômicos,

sociais, ambientais e jurídicos da nova norma e indicando as alterações necessárias

no conjunto de normas que será afetado, além de busca da sistematização do

arcabouço legal já constituído.

Linhas de ação:

1 - Instruir o debate no processo legislativo com informações relativas aos impactos

econômicos, sociais e ambientais da nova legislação.

2 - Implantar mecanismos de monitoramento e avaliação de impacto das leis

estaduais.

3 - Aperfeiçoar os mecanismos de sistematização da legislação mineira.

4 - Aprimorar mecanismos de controle das proposições, visando à sua adequação

ao ordenamento jurídico.

5 - Aprimorar a qualidade da legislação por meio da participação da sociedade no

processo de elaboração das leis.

6 - Fortalecer o papel das comissões, dotando-as dos recursos informacionais e

materiais necessários ao aprimoramento da produção legislativa, e promover a

articulação e coordenação do trabalho entre elas.
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7 - Promover o estudo, a pesquisa e o debate sobre temas relacionados com a

produção legislativa.

Objetivo: Fiscalizar os órgãos e entidades da administração pública e avaliar as

políticas públicas, com foco em resultados

Nas últimas décadas, o Executivo expandiu e diversificou suas áreas de atuação,

adquirindo vantagens estratégicas na definição da agenda governamental e das

condições de sua implementação, dotando-se de amplos poderes. Diante desse

fortalecimento do Executivo, a fiscalização e o controle – funções próprias da ação

parlamentar – têm assumido crescente relevância.

A Assembleia precisa aprimorar sua ação fiscalizadora para atuar na perspectiva

dos interesses da sociedade, da melhor alocação de recursos públicos e da obtenção

de melhores resultados da atuação governamental. Adicionalmente, a ação de

fiscalização e controle deve pautar-se pela responsabilização focada em resultados,

com o objetivo de induzir à melhoria da gestão pública.

Linhas de ação:

1 - Fortalecer as capacidades institucionais do Legislativo relativamente ao

monitoramento e à avaliação de políticas públicas, incluindo considerações sobre a

eficiência e os benefícios das ações governamentais para a sociedade.

2 - Implantar modelo de monitoramento e avaliação das políticas públicas, com foco

no acompanhamento e análise crítica da execução do PMDI, do PPAG, da LDO e da

LOA.

3 - Incrementar a participação das comissões permanentes no processo de

fiscalização, monitoramento e avaliação de políticas públicas.

4 - Adotar instrumentos de participação da sociedade nos processos de

monitoramento e avaliação de políticas públicas.

5 - Garantir o acesso da sociedade aos dados da execução do planejamento e do

orçamento do Estado e facilitar sua compreensão.

6 - Aprimorar o processo de acompanhamento e de análise de pedidos de

informação ou de providências encaminhados a autoridades estaduais pelas

comissões, no exercício da atividade de fiscalização, adotando as providências

cabíveis, previstas na legislação, e assegurando ao solicitante o conhecimento do seu
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resultado.

7 - Acionar o Tribunal de Contas como órgão auxiliar no apoio à fiscalização

fundamentada em princípios da gestão pública orientada para resultados.

8 - Promover parcerias visando à transferência de dados, metodologias e técnicas

para monitoramento e avaliação de políticas públicas.

Objetivo: Consolidar-se como ponto de convergência do poder público e da

sociedade na discussão das estratégias e políticas públicas para o desenvolvimento

do Estado

Na última década, a Assembleia promoveu o processo de construção coletiva de

políticas públicas de forma compartilhada por parlamentares, governo e sociedade.

Contribuiu, assim, para a formação de arranjos amplos e democráticos, envolvendo

os diversos segmentos do poder público e da sociedade na formulação e análise das

estratégias de desenvolvimento do Estado.

Para que se consolide como ponto de convergência dessas discussões, a

Assembleia deve ampliar e aprimorar as parcerias estabelecidas, de modo a

incorporar melhor as demandas, interesses e aspirações da sociedade. Precisa,

também, orientar o processo de monitoramento e avaliação de estratégias de

desenvolvimento e políticas públicas, além de trazer para o debate experiências bem-

sucedidas, no Brasil e no mundo, na área da gestão pública.

Linhas de ação:

1 - Garantir a participação dos diversos segmentos da sociedade no debate sobre

temas d.e interesse setorial e regional.

2 - Ampliar a interiorização do debate sobre estratégias e políticas públicas, visando

incorporar a diversidade e as peculiaridades das demandas regionais.

3 - Orientar o processo de monitoramento e avaliação de estratégias de

desenvolvimento e políticas públicas para a geração de conhecimentos destinados a

aumentar a eficácia da ação do Estado.

4 - Trazer para o debate experiências bem-sucedidas em estratégias de

desenvolvimento e políticas públicas no Brasil e em outros países.

5 - Incorporar no debate a inserção de Minas Gerais no processo de

desenvolvimento brasileiro e no contexto internacional.
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6 - Promover e apoiar estudos e pesquisas para a geração de conhecimentos que

aumentem a capacidade de formular e analisar estratégias de desenvolvimento e

políticas públicas.

Objetivo: Disponibilizar os recursos necessários para aprimorar o desempenho das

atividades do Poder Legislativo

Alguns dos principais desafios enfrentados pelo Parlamento são o volume, a

variedade e a complexidade dos temas que compõem sua agenda e das ações

necessárias ao efetivo desempenho de suas funções. Por isso, tanto na produção

legislativa quanto no exercício da representação e da fiscalização, o deputado deve

dispor de recursos humanos, informacionais, tecnológicos e materiais adequados.

Para fazer face aos desafios que a dinâmica social lhe impõe, a Assembleia deve

produzir, sistematizar e disponibilizar informações e conhecimentos voltados para a

função político-parlamentar e estruturar suas áreas de suporte com foco em suas

atividades-fim.

Linhas de ação:

1 - Aprimorar o processo de produção e fornecimento de informações necessárias à

análise de temas relacionados com a atividade parlamentar e à tomada de decisão.

2 - Ampliar o acesso a bancos de dados, informações e conhecimento

especializado, visando reduzir a assimetria informacional entre os Poderes.

3 - Criar condições para a disponibilização de informações sobre a execução física

e financeira do orçamento estadual.

4 - Oferecer aos parlamentares e servidores oportunidades de reflexão sobre o

papel e os desafios do Poder Legislativo no mundo contemporâneo.

5 - Construir um repertório de estudos temáticos e de análises técnicas e

conjunturais sobre conteúdos pertinentes ao Parlamento.

6 - Aprimorar os recursos humanos, tecnológicos e materiais de suporte ao

exercício da atividade político-parlamentar.

7 - Aprimorar as ações de recepção dos parlamentares no início do mandato,

fornecendo-lhes informações sobre a estrutura organizacional da Assembleia e os

instrumentos de suporte à atuação legislativa.

Objetivo: Assegurar alto nível de capacitação e desempenho do corpo gerencial e
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técnico

A Assembleia possui um quadro de servidores altamente qualificado. No entanto,

para que os objetivos estabelecidos no Direcionamento Estratégico sejam

alcançados, a Assembleia precisa investir na modernização de seu sistema de gestão

de pessoal e na qualificação gerencial e técnica de seus servidores.

Assim, deve aprimorar os processos de seleção, de desenvolvimento e de

motivação do corpo funcional, além de assegurar a recomposição e promover a

integração de seus servidores, visando valorizar e aprimorar o desempenho

profissional de seus quadros.

Linhas de ação:

1 - Implantar uma política de recursos humanos alinhada com os objetivos

estratégicos da Casa.

2 - Aprimorar o sistema de avaliação de desempenho, com foco no cumprimento de

metas de desempenho setoriais e individuais preestabelecidas, alinhadas aos

objetivos estabelecidos no Direcionamento Estratégico.

3 - Implantar um programa de gestão de competências para gerentes e servidores.

4 - Monitorar a evolução do quadro de pessoal para assegurar a permanente

recomposição do corpo técnico e gerencial.

5 - Promover a integração dos servidores da Casa.

6 - Aprimorar o processo de comunicação interna, principalmente no que se refere

ao fluxo de informações.

Objetivo: Direcionar a comunicação para a compreensão e a valorização das

atividades do Poder Legislativo

A Comunicação em uma casa legislativa participativa e aberta à interlocução com a

sociedade constitui parte fundamental da ação político-institucional. Sendo assim, é

essencial que o seu trabalho esteja alinhado com a visão de futuro e a missão do

Legislativo.

O trabalho parlamentar e a divulgação didática das leis e seus impactos na vida dos

cidadãos devem nortear a comunicação, possibilitando uma compreensão mais

ampla do papel do Poder Legislativo. Além disso, a comunicação deve ampliar a

transparência das ações e do desempenho do Parlamento.



____________________________________________________________________________
1169

O cidadão deve reconhecer a Assembleia como sua aliada e como foro legítimo de

sua expressão, confiando na instituição como protagonista e como espaço

democrático de participação nas decisões mais importantes para a sociedade.

Linhas de ação:

1 - Comunicar de forma acessível, contribuindo para o acompanhamento e a

valorização da atuação parlamentar.

2 - Levar a lei e seus impactos ao conhecimento do cidadão, por meio de ações de

informação, comunicação e educação.

3 - Aprimorar e ampliar o uso de canais diretos de comunicação, como a internet, a

televisão, o rádio, as campanhas publicitárias, entre outros, visando levar informação

a toda a sociedade.

4 - Criar canais interativos que permitam a participação da sociedade no processo

legislativo e nos eventos promovidos pela Assembleia.

5 - Contribuir para a formação de bancos de conhecimento que permitam

sistematizar informações qualificadas para subsidiar o trabalho das áreas parlamentar

e administrativa.

Objetivo: Inovar mediante a incorporação de melhores práticas e novas tecnologias

de informação e comunicação

As novas tecnologias de informação e comunicação devem ser utilizadas para

subsidiar direta e indiretamente o trabalho do parlamentar. Elas podem contribuir para

o aperfeiçoamento dos trabalhos legislativos, sobretudo no que concerne à eficiência,

à transparência e ao fortalecimento de vínculos com os diversos públicos da

instituição. Constituem recursos estratégicos para reduzir a assimetria informacional

entre os atores políticos, facilitando a transmissão de informações sobre os trabalhos

legislativos e ampliando a participação da sociedade.

Cabe à Assembleia explorar o potencial dessas novas tecnologias e investir na

construção de ferramentas e procedimentos que ampliem e aprimorem as práticas de

interlocução com a sociedade, enfatizando novos modelos de diálogo com o cidadão,

a fim de estimular sua participação no debate político.

Linhas de ação:

1 - Prover o parlamentar de recursos tecnológicos e informacionais como suporte
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ao exercício de seu mandato.

2 - Aderir ao princípio de dados abertos e estimular o desenvolvimento, por atores

externos, de aplicativos que sejam de interesse da Assembleia e dos cidadãos.

3 - Promover a disseminação de boas práticas na área de democracia eletrônica.

4 - Desenvolver e difundir tecnologias que permitam o relacionamento em

ambientes virtuais e redes sociais, visando estabelecer novas formas de

relacionamento com a sociedade.

5 - Empregar a tecnologia da informação e comunicação, visando aumentar a

eficiência dos processos e rotinas administrativos.

Objetivo: Promover a educação para a cidadania

Cabe à Assembleia, como instituição preocupada com o seu posicionamento

perante a sociedade, assumir, de forma consistente, a missão da educação para a

cidadania. Para tanto, deve se posicionar e se fortalecer como centro de excelência

na reflexão, produção e disseminação de conhecimentos sobre temas fundamentais

para a democracia.

Deve resultar disso um esforço de capacitação direcionado ao corpo de servidores

da Casa, bem como a busca de instrumentos e parcerias para estender essa ação às

demais casas legislativas, a outros órgãos públicos e à sociedade.

Linhas de ação:

1 - Intensificar e ampliar a capacitação dos servidores da Assembleia, bem como

estabelecer parcerias com outras casas legislativas e outros órgãos públicos, em

sintonia com as temáticas e objetivos institucionais estratégicos.

2 - Promover, mediante parceria com escolas de ensino médio e superior, ações de

educação para a cidadania.

3 - Investir na educação a distância para capacitação de agentes públicos e sociais.

4 - Realizar, em parceria com instituições acadêmicas, pesquisas e estudos

relacionados com os objetivos finalísticos da Assembleia.

Objetivo: Melhorar a qualidade do gasto e aumentar a eficiência do Poder

Legislativo

O controle e a qualidade do gasto no setor público têm sido preocupação crescente

por parte da sociedade e da mídia. Existe, nos dias de hoje, uma forte cobrança para
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o aprimoramento do dispêndio público, notadamente quanto à qualidade, à prioridade

e à legalidade.

A Assembleia precisa adotar medidas para melhorar a qualidade do gasto,

incorporando elementos como o planejamento administrativo e a aplicação de

critérios de austeridade na aprovação e redução de gastos referenciados em metas

anuais. Caberá à Assembleia implantar uma gestão de custos dirigida aos principais

componentes da despesa, com estabelecimento de metas e monitoramento

sistemático das medidas corretivas, além de adotar práticas inovadoras de gestão

visando ampliar a eficiência.

Linhas de ação:

1 - Dar transparência e publicidade aos resultados da execução física e financeira

do orçamento da Assembleia de maneira acessível e compreensível ao público em

geral.

2 - Implantar a gestão de custos dirigida aos principais componentes da despesa,

com estabelecimento de metas e monitoramento sistemático das medidas corretivas.

3 - Intensificar a aplicação de critérios de austeridade na aprovação e redução de

gastos referenciados em metas anuais.

4 - Otimizar os recursos humanos e de infraestrutura de acordo com as

necessidades da Assembleia.

5 - Implantar a gestão estratégica orientada para resultados visando ampliar a

efetividade da ação da Assembleia e aprimorar a qualidade do gasto.

6 - Adotar práticas inovadoras de gestão e aumentar o grau de automação de

rotinas administrativas visando ampliar a eficiência.

Objetivo: Intensificar a articulação com as Casas Legislativas para o fortalecimento

do Poder Legislativo

A cooperação e a troca de experiências entre parlamentos nos âmbitos municipal,

estadual, nacional e internacional têm contribuído para a inserção de novos temas na

agenda e para a difusão de procedimentos e ferramentas pertinentes à atividade

legislativa.

Nesse contexto, a Assembleia deve ampliar a articulação com as demais casas

legislativas, inclusive em âmbito internacional, visando ao compartilhamento de
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melhores práticas e o fortalecimento do Poder Legislativo estadual.

Linhas de ação:

1 - Incentivar e apoiar a ação conjunta entre as Assembleias Legislativas, visando

ampliar as prerrogativas e capacidade legislativa dos Estados.

2 - Reforçar as redes de interações entre os parlamentos, nos níveis municipal,

estadual, nacional e internacional, e incrementar o diálogo e a cooperação com

organismos multilaterais, visando à troca de experiências e conhecimento, assim

como à disseminação de boas práticas.

3 - Participar ativamente junto ao Congresso Nacional da discussão de temas de

interesse do Estado de Minas Gerais.

4 - Incentivar a formalização e o fortalecimento de ações parlamentares

interinstitucionais, a exemplo das Comissões Interinstitucionais Parlamentares de

Estudos - Cipe -, e aprimorar a efetividade de seus resultados.

5 - Intensificar o relacionamento com as câmaras municipais mineiras, conferindo-

lhes a condição de parceiras preferenciais no processo de interiorização das ações

da Assembleia.

ANEXO II

(a que se refere o art. 14 da Resolução nº , de de de 2010)

“ANEXO

(a que se refere o § 1º do art. 1º da Resolução n° 5.198, de 21 de maio de 2001)

Diretoria de Processo Legislativo - DPL: gerir as ações estratégicas de suporte

temático e processual à Mesa, ao Plenário e às Comissões e acompanhar e

sistematizar os resultados de projetos e programas de interlocução com a sociedade,

de modo a contribuir para que a Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente

sua missão institucional.

Diretoria de Finanças - DFI: gerir, no nível estratégico, as ações nas áreas de

finanças, de modo a contribuir para que a Assembleia Legislativa desempenhe

adequadamente sua missão institucional.

Diretoria de Comunicação Institucional - DCI: gerir as ações estratégicas de

comunicação institucional, voltadas para a divulgação das atividades do Poder

Legislativo, a formação da opinião pública, a construção e o monitoramento da
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imagem institucional e para o estabelecimento de canais permanentes de

interlocução com os diversos públicos da instituição, por meio de técnicas de

jornalismo, relações públicas e “marketing” institucional, a partir da visão estratégica e

da atuação planejada de comunicação integrada, sistemática e contínua, de modo a

contribuir para que a Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente sua

missão institucional.

Diretoria de Rádio e Televisão - DTV: gerir, no nível estratégico, o sistema integrado

de transmissão dos sinais da TV Assembleia em todo o território do Estado de Minas

Gerais e as ações necessárias à divulgação, por meio da produção e veiculação na

TV Assembleia e em meio radiofônico, das informações relacionadas com a cobertura

das atividades do Legislativo e matérias correlatas ao trabalho parlamentar.

Diretoria de Recursos Humanos - DRH: gerir, no nível estratégico, as ações de

recursos humanos e de assistência à saúde do servidor de modo a contribuir para

que a Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional.

Diretoria de Infra-Estrutura - DIF: gerir as ações estratégicas de suprimento, apoio

logístico, suporte às atividades institucionais e controle patrimonial, segurança e

vigilância, de modo a contribuir para que a Assembleia Legislativa desempenhe

adequadamente sua missão institucional.

Diretoria de Planejamento e Coordenação - DPC: gerir as ações de planejamento e

gestão estratégicos, de sistemas de informação, de sistematização e normatização de

procedimentos administrativos, de modo a contribuir para que a Assembleia

Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional.

Procuradoria-Geral - PGA: prestar consultoria jurídica à Assembleia Legislativa,

representá-la judicial e extrajudicialmente e supervisionar os serviços de proteção,

defesa e orientação do consumidor, de modo a contribuir para que a Assembleia

Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional.".

Justificação: Orgulha-nos muito o reconhecimento, pela sociedade e por instituições

públicas, do papel que a Assembleia Legislativa vem exercendo, em cumprimento de

suas funções constitucionais. O Parlamento mineiro é hoje apontado como referência

em diversos aspectos, como a modernização administrativa, o processo de

aprimoramento das leis estaduais e a consolidação dos canais de participação social
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na elaboração e no acompanhamento das políticas públicas.

A evolução institucional atingida pela Casa se deve, em grande parte, a uma

reformulação idealizada e implementada a partir da Constituição Estadual de 1989,

quando investiu na qualificação de seus servidores, nas inovações tecnológicas,

fortaleceu o papel de suas comissões permanentes e criou mecanismos de interação

com a sociedade.

Podemos afirmar que a Assembleia Legislativa responde hoje, de forma positiva, às

múltiplas questões que lhe são encaminhadas, que as leis aqui produzidas tiveram

um efetivo ganho de qualidade, que amadurecemos do ponto de vista das relações

com a população e com os demais poderes públicos, assim como na discussão e

elaboração das políticas voltadas para o desenvolvimento do Estado.

Com inteira motivação comemoramos, no ano passado, os 20 anos da Carta de

1989 e os avanços alcançados nesse período pelo Parlamento. Mas não podemos

nos acomodar. Mudam os tempos, os costumes, as injunções políticas, as demandas

sociais. Vivemos em um mundo de rápidas transformações, de múltiplas formas de

comunicação e de apreensão de experiências.

Nesse contexto, não podemos ficar a reboque dos fatos, sujeitos a promover

sucessivos e pouco duradouros ajustes institucionais. Ao contrário, precisamos nos

antecipar. É hora de estabelecermos um sólido planejamento, que incorpore às

conquistas e aos valores construídos pela Casa uma visão de futuro e métodos

consistentes de elaboração e concretização de projetos.

Esse é o propósito do Direcionamento Estratégico da Assembleia Legislativa, cuja

proposta, resultado de intenso trabalho de análise, pesquisa, diagnóstico e debates,

com envolvimento do corpo gerencial e orientação de uma consultoria especializada,

submetemos agora à apreciação dos senhores Deputados.

É um conjunto de premissas, diretrizes e proposições concretas para o

aprimoramento do Legislativo nos próximos 10 anos. Para tornar possível a

Assembleia que queremos ser em 2020. Uma Assembleia apta a cumprir

integralmente sua missão, contribuindo para o fortalecimento da democracia e para o

pleno desenvolvimento de Minas Gerais.

Em resumo, o Direcionamento Estratégico visa possibilitar à Casa o cumprimento



____________________________________________________________________________
1175

da missão de exercer a representação e promover a participação da sociedade na

elaboração das leis estaduais e na avaliação de políticas públicas; e alcançar, no

prazo estabelecido, a visão de futuro representada pela expressão “ser reconhecida

como o poder do cidadão na construção de uma sociedade melhor”.

Contamos com a compreensão e a disposição dos senhores Deputados para

aprovar o projeto de resolução que dispõe sobre o tema, certos de que estaremos

aprimorando este Parlamento para que cumpra, cada vez melhor, suas atribuições

constitucionais.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembleia para parecer, nos termos do art.

195, c/c o art. 79, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.226/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira -

APA Serra da Mantiqueira - pelos 25 anos de sua criação. (- À Comissão de Meio

Ambiente.)

Nº 6.227/2010, do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao jornal "Folha Dirigida" pelos 25 anos de sua fundação. (-

À Comissão de Transporte.)

Nº 6.228/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Formiga pelo aniversário dessa cidade. (- À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 6.229/2010, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Dimas Rodrigues por sua posse no cargo de

Superintendente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e

do Parnaíba - Codevasf. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.230/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Comandante-Geral da PMMG pedido de providências para a implantação de posto

policial no Distrito de Milho Verde, no Município do Serro.

Nº 6.231/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Comandante-Geral da PMMG e ao Secretário de Governo pedido de providências

para que a 8ª Companhia Independente daquela corporação, sediada em Ouro Preto,
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seja transformada em batalhão. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.232/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do DER-MG pedido de providências para a reestruturação da Rodovia

dos Inconfidentes, que liga a BR-040 a Ouro Preto.

Nº 6.233/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do DER-MG pedido de providências para a implantação de linha de

ônibus entre o Aeroporto de Confins e Ouro Preto.

Nº 6.234/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Governo e ao DER - MG pedido de providências para que seja

recuperada a pista do Aeroporto do Serro. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 6.235/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Turismo pedido de informações sobre as ações dessa pasta no

atendimento ao Circuito Turístico dos Diamantes, em especial ao Município do Serro.

(- À Mesa da Assembleia.)

Nº 6.236/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do DER-MG pedido de providências com vistas à manutenção frequente

das estradas que ligam os Distritos de Santo Antônio do Leite, Engenheiro Corrêa e

Miguel Burnier, do Município de Ouro Preto, aos Municípios de Ouro Branco e

Itabirito. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 6.237/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Loja Maçônica União Mutuense 17 de Maio, do Município

de Mutum, pelos seus 80 anos de fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 6.238/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências relativas às voçorocas de

Cachoeira do Campo, Distrito do Município de Ouro Preto, que têm colocado dezenas

de famílias em risco iminente. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 6.239/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhadas à Secretaria de Educação, à Superintendência de Ensino da Regional

Centro-Metropolitana C, à Ouvidoria Educacional do Estado, à Presidência do

Conselho Estadual de Educação e à Presidência da Câmara de Ensino Médio do

Conselho Estadual de Educação cópias das notas taquigráficas da reunião dessa



____________________________________________________________________________
1177

Comissão realizada em 12/5/2010 e pedido de providências em relação à denúncia

de suposta agressão a crianças por uma professora no Colégio Pedro II, da Rede de

Ensino Pitágoras, nesta Capital. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.240/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça pedido de providências para orientar os

Promotores de Justiça do Estado quanto à fiscalização do transporte escolar, com a

colaboração do DER-MG. (- À Comissão de Transporte.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Elmiro

Nascimento (2), Djalma Diniz e Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, cidadãos, cidadãs e

trabalhadores grevistas da educação aqui presentes hoje, o que nos traz a este

Plenário é uma denúncia de tortura. A tão antiga e decantada tortura, abominada por

todos, considerada crime de lesa-humanidade, mas, infelizmente, ainda tão comum

em estabelecimentos penais, em abordagens policiais e em algumas delegacias.

Só que, antes de tratar desse tema, sinto-me no dever de falar de uma tortura maior

que todas, que a própria lei federal de tortura, de abril de 1997, caracteriza como

tortura psicológica: a tortura vivida pelos trabalhadores do ensino em Minas Gerais.

Uma tortura que tem requintes de crueldade e um ingrediente dos mais graves, que é

a mentira. Depois de um mês e meio de greve e de insensibilidade do governo

estadual, todos vimos uma nota assinada pelo governo de Minas Gerais. Espera-se

de um governo que faça, em televisão e em órgãos da imprensa, notas públicas e as

pague com os impostos do povo, mas espera-se que não minta nunca, que não use o

dinheiro público para mentir.

Todos vimos meias verdades na nota, e meias verdades são meias mentiras, e uma

mentira pela metade nada tem de diferença de uma mentira por inteiro. O governo

disse tantas pérolas. Primeiro falou em negociação, coisa que em momento algum

quis fazer. Disse que a intransigência era dos professores e, na última assembleia,

não encaminhou proposta alguma por escrito ao Sind-UTE e ao comando de greve,
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para ser apresentada em assembleia da categoria.

A outra grande mentira é que o governo do Estado disse que nenhum Estado do

Brasil paga o piso salarial da educação. Em Minas Gerais a pirâmide foi invertida, e o

piso, na realidade, é o teto, não o piso. Infelizmente, só um jornal - “O Tempo” -,

falando dessa tortura psicológica, trouxe dados de três Estados. No Estado do Acre,

onde o professor tem 20 horas-aula, e 10 horas-aula de preparo de material, sem as

vantagens pessoais, o salário é de R$1.625,00. Enquanto Minas é a segunda maior

arrecadação do Brasil, o Estado do Acre é a 24ª arrecadação, uma contradição.

Outra mentira é relativa ao Espírito Santo. Enquanto Minas é a segunda

arrecadação do Brasil, o Espírito Santo é a 12ª, para uma carga horária menor - 5

horas-aula -, e o salário é por volta de R$1.672,00. Sem contar que o Espírito Santo

tem feito, todo final de ano, o rateio do Fundeb. No ano passado, cada professor

recebeu um cheque de rateio de R$2.700,00.

No Espírito Santo, já houve rateios do Fundeb de até R$4.500,00. Se somarmos o

salário da educação de um ano todo em Minas Gerais, talvez não obtenhamos o

rateio do Fundeb pago no Espírito Santo.

Mas gostaria de dizer mais: o salário da educação pública em Brasília é de

R$3.200,00. Então, esses três Estados pagam mais que o nosso. Mas existem outros

16 Estados, perfazendo um total de 19, que pagam mais que Minas Gerais e

cumprem o piso salarial. Esse é também um caso de tortura, que não pode ficar

esquecido. Tortura pelas condições sub-humanas de trabalho, pelos baixos salários,

pelo risco de ser educador e pelas mentiras oficiais do governo.

Na terça-feira da semana passada, a Comissão de Direitos Humanos, a

requerimento do Deputado Weliton Prado, realizou um debate sobre a greve e a

violência contra os educadores de Minas Gerais, e eu disse que logo, logo teremos

de convocar para a educação não mais o Ministério da Educação e a Secretaria de

Educação, mas o Ibama ou o IEF. Se Minas Gerais continuar com essa política de

desvalorização, teremos de iniciar uma campanha no Ibama de que professor é uma

espécie em extinção neste Estado.

Há hoje uma carência no Brasil de 100 mil professores de Filosofia para o ensino

médio. Faltam também professores de Química, Física e Biologia no ensino médio.
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Mas pasmem, senhores, faltam hoje professores habilitados em Educação Física e

Inglês e, em algumas regiões, até de disciplinas tradicionais, porque cursos de

licenciatura estão sendo fechados nas universidades privadas de Minas Gerais. Nas

universidades públicas, as vagas não estão sendo preenchidas, pois ninguém vai

trabalhar para ganhar R$350,00, R$370,00 ou R$400,00 por mês. Quero deixar isso

bem claro.

O outro assunto que me traz aqui, como disse no início, é o seguinte: no dia 14 de

maio a Comissão de Direitos Humanos esteve no presídio de Caratinga, e, no dia 19

de maio, as Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública estiveram no

presídio de São Sebastião do Paraíso. Os relatos que ouvimos de mais de 20 presos,

de Agente Penitenciário e de um Diretor de Segurança do presídio de Caratinga

foram relatos de um campo de concentração. Presos são submetidos ao capricho de

um Diretor de Segurança, submetidos a sessões de tortura à noite. Segundo relatos

até de vizinhos, ouviam-se gritos, durante as sessões de tortura, de fazer inveja a um

campo de concentração nazista. A ironia, Srs. Deputados, é que o Diretor colocava

música evangélica para os presos ouvirem. Talvez para exorcizar os seus demônios,

a sua doença e a sua apatia e, ao mesmo tempo, para abafar gritos dos internos

daquele sistema.

Encontramos presos com grandes feridas de tiros de balas de borracha, com

clavícula quebrada, com marcas de máquina de choque elétrico, e ainda falam que os

humanos, os civilizados somos nós. Solicitamos à Secretaria de Defesa Social o

afastamento desse Diretor, bem como o afastamento de 7 a 9 Agentes no universo de

60, ainda bem! Pasmem, senhores, depois que a equipe da Assembleia saiu do

presídio, três dias depois, os presos que foram depor na Comissão, mesmo os que

nada declararam - os Agentes não sabiam disso -, com medo, com receio, mesmo

tendo marcas evidentes no corpo, foram submetidos, na madrugada da semana

passada, a violenta sessão de tortura. A nosso pedido, por solicitação direta à

Corregedora, na sexta-feira, a equipe da Corregedoria do Sistema de Defesa Social

esteve lá e confirmou essas torturas. Agora estamos esperando o afastamento dos

Agentes.

Em 19 de maio, às 5h30min, as Comissões de Direitos Humanos e de Segurança
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Pública da Assembleia foram lá. Fomos por causa de denúncia acontecida em 29 de

agosto do ano passado, no presídio de Monte Santo de Minas. Chegamos a São

Sebastião do Paraíso às 7 horas. Fomos para apurar a tortura ocorrida em Monte

Santo, que havia ensejado, por parte da Secretaria de Defesa Social, o afastamento

sumário do Diretor do Presídio de São Sebastião do Paraíso, que era quem tinha

cometido a tortura lá. Ouvimos 58 Agentes Penitenciários. Os Deputados e os

funcionários efetivos que lá estiveram saíram de lá transtornados pelo que

encontraram. Além dos relatos de tortura e do requinte de crueldade que levaram

uma presa à morte, em dezembro do ano passado, na Santa Casa de São Sebastião,

em função das torturas, vimos senhora de 70 anos presa, obrigada, em vários

momentos, a beijar os pés das Agentes femininas e pedir-lhes desculpas; presa que

teve de ficar, durante horas, com granada na boca, sob ameaça de que esta poderia

explodir, o que não era verdade; presas que ficaram por 12, 14 e 15 horas algemadas

e penduradas na cela. Pasmem, senhores! Presos, homens foram obrigados, pela

tortura dos Agentes Penitenciários, a se beijarem e cometerem atos libidinosos sob

os risos desses Agentes. Nesse episódio, senhores educadores, vemos que falta faz

a educação. Isso acontece por falta de educação, entendendo educação na visão

global de resgate do humano.

Agora o último capítulo desse episódio. Segundo várias dezenas de depoimentos,

tudo isso aconteceu com o incentivo e o apoio da Juíza da Vara de Execuções

Criminais daquela Comarca. Ela dava ordens para baterem.

Pasmem os senhores! Os Deputados estiveram lá, na quarta-feira, às 7 horas. A

Juíza esteve na noite anterior para ameaçar os presos - estou concluindo, Sr.

Deputado -, dizendo a eles para terem cuidado com o que iam falar, porque ela

estava com o processo de todos eles, que poderia agilizar ou retroceder o tempo de

permanência deles na prisão. Mais ainda, há um mês, a Juíza esteve no

estabelecimento penal com um abaixo-assinado, pedindo que os presos o

assinassem para a permanência do Diretor torturador, que havia sido afastado.

Então esse é o Brasil real. Talvez, se o governo do Estado tivesse sensibilidade e

preocupação maior com a educação, uma educação que promovesse cidadania e

direitos humanos, que valorizasse mais os nossos educadores, não estivéssemos
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aqui denunciando fato tão triste, que denota a ausência, a falta da educação, que

gera e contribui para que mentes como essa se tornem tão perversas.

Para terminar, Sr. Presidente, a Juíza afirmou que estivemos lá a pedido da

Diretoria da Amagis, particularmente do Desembargador Nélson Messias e do Juiz

Bruno Terra, mostrando sua desestrutura mental, porque isso, em momento algum,

foi afirmado. E eu não acredito que uma entidade de classe tão séria e respeitada

como a Amagis fizesse algo assim. Estivemos lá porque recebemos denúncias;

estivemos lá porque vamos solicitar, na quinta-feira, uma reunião conjunta das duas

comissões para que o CNJ afaste essa Juíza, pois os Agentes Penitenciários - 20

Agentes - serão afastados esta semana. E vamos pedir que a Juíza tenha suspensas

as suas atividades judicantes, porque ela demonstra insensibilidade para a questão

prisional. Talvez esteja na mesma linha daqueles que declaram ser ilegal uma greve

de professores.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jayro Lessa.

O Deputado Jayro Lessa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, professores e

professoras que aqui se encontram, venho hoje a esta tribuna exclusivamente para

fazer um desabafo a respeito da minha terra natal, Governador Valadares. O assunto

por mim abordado tem reflexo não só na minha cidade, mas também em todo o Vale

do Rio Doce. É de conhecimento de todos, desta Casa Legislativa e das pessoas de

Valadares aqui presentes, que esteve praticamente certa a instalação da Aracruz

Celulose em Valadares. Tal processo deu-se há cerca de dois anos, conduzido pelo

governo do Estado, mas interrompido devido à crise econômica mundial. A empresa,

considerada uma das maiores produtoras de celulose do mundo, anunciou que

desistira de ir para Valadares, pois acreditava ser necessário conter gastos e

despesas naquele momento de dificuldade mundial. Com a desistência, o próprio

governo abriu negociação com a empresa Suzano Celulose, instituição do setor de

papel e celulose, muito respeitada nacional e internacionalmente. O objetivo era dar

continuidade ao processo de realização do principal sonho dos valadarenses: a

chegada de uma grande empresa para gerar emprego e renda na região. A

negociação avança lentamente, mas ainda pode ser concretizada.
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A nossa luta pelo Vale do Rio Doce é simplesmente por entender que a região

possui imenso potencial de crescimento, necessitando apenas de maior apoio, apoio

este que tem ocorrido, mas de forma insuficiente. Os governos estadual e federal

precisam olhar para o Município de maneira diferente, fomentando setores deficientes

no local, como o de infraestrutura, educação, segurança e saúde. Apesar disso,

reconheço e destaco a competência e a brilhante atuação do ex-Governador Aécio

Neves à frente do Estado nesses últimos sete anos. Acredito que o cenário mineiro

tenha mudado para melhor nesse período e que todos os 853 Municípios tenham

recebido algum benefício, como estradas e escolas, entre outras melhorias.

Com relação a Valadares, mesmo observando seu crescimento, tenho a plena

convicção de que apenas se tornará uma grande cidade quando o nosso governo

conseguir levar até ela uma grande empresa.

Todos sabem da forte ligação do povo do Município com os Estados Unidos da

América. A emigração tem sido uma das formas encontradas pelas famílias da cidade

para sobreviver, e a nação norte-americana é, desde a década de 60, o destino

escolhido de todos eles. Eu mesmo tenho procurado defender, aqui na Assembleia,

os direitos de todos os emigrantes de Minas, entendendo que este intercâmbio traz

conhecimento e renda aos mineiros e divisas para o Estado. A própria Valadares é

um exemplo disso, afinal, a maioria dos valadarenses que voltam do exterior acabam

se tornando empresários na cidade, o que movimenta a economia local.

Mesmo se tratando de um Município forte e respeitado no Estado, acredito que

Valadares pode e merece mais. Faço este desabafo agora para reforçar o possível

investimento da empresa Vale do Rio Doce em Governador Valadares. A empresa

está em negociação com o governo do Estado para a instalação de uma siderúrgica

no local. Em audiência, o próprio Secretário de Desenvolvimento Econômico, Sérgio

Barroso, garantiu-me o empenho pessoal do Governador Antonio Anastasia no

projeto.

A Prefeita da cidade, Elisa Costa, também está empenhada na pauta. Ela já discutiu

o assunto com equipes técnicas dos governos estadual e federal, inclusive a Vale do

Rio Doce.

Aproveito o momento para parabenizar a Prefeita Elisa pelo trabalho
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desempenhado na Casa municipal, que tem rendido frutos para Valadares. Estão

previstas inúmeras obras em diversos Bairros e Distritos da cidade, graças à parceria

entre os governos estadual, federal e municipal. Apesar de serem petistas, o governo

estadual continua de braços abertos para atendê-los de forma suprapartidária.

O Deputado Gustavo Corrêa (em aparte)* - Meu caro Deputado e colega Jayro

Lessa, aproveito a oportunidade para parabenizar o seu trabalho na região do Rio

Doce, em nosso Estado. V. Exa. é um empresário de sucesso, que tem buscado

entendimentos junto às grandes empresas nacionais e internacionais, para que aqui

façam os seus investimentos, as suas expansões.

Ainda hoje, acompanhávamos pelo jornal que o Município de Patrocínio estará

recebendo investimento da Fosfértil da ordem de R$2.000.000.000,00, nos próximos

anos.

Fugindo um pouco do tema do seu discurso, que trata de investimento para

Valadares, quero informar-lhes que ontem o Prefeito da Capital, Márcio Lacerda,

juntamente com sua equipe, entregou ao Presidente da Confederação Brasileira de

Futebol a manifestação formal para que Belo Horizonte seja sede da abertura da

Copa do Mundo de 2014. Não só a Capital, mas todo o Estado de Minas Gerais serão

beneficiados.

Esse evento com certeza trará para nossa cidade e para o nosso Estado recursos

dos turistas que aqui vierem. Haverá investimentos na rede hoteleira como também

na infraestrutura urbana, toda a população de Belo Horizonte e de Minas Gerais,

independentemente de questões partidárias, será beneficiada com esse grande

evento. Tenho a certeza de que esse investimento que a Vale pretende fazer será um

sucesso, como foi muito bem mencionado por V. Exa.

Quem é de Governador Valadares sabe que a atual Prefeita não é do seu partido

político, mas V. Exa. tem se empenhado e trabalhado muito para levar investimentos

para a cidade. Por isso parabenizo V. Exa. por todo esse trabalho.

Questão de Ordem

O Deputado Gustavo Corrêa - Peço ao Presidente desta sessão que encerre, de

plano, os nossos trabalhos, haja vista que não temos quórum para dar-lhes

continuação...
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O Sr. Presidente - A palavra está com o Deputado Jayro Lessa.

O Deputado Jayro Lessa* - Quando tomei a decisão de me candidatar a Deputado

Federal, há sete anos, foi um desafio especial fazer Valadares voltar a ser uma

cidade rica, com emprego e renda para o povo. Como empresário, continuo

concretizando importantes negócios, gerando emprego e contribuindo para o

desenvolvimento de todo o Estado. Como Deputado, mantenho o objetivo de

contribuir para o bem de Minas Gerais, mas com empenho redobrado, afinal sou

representante do povo neste Poder. Mesmo com a limitação imposta pela função de

parlamentar, mantenho o foco de levar benefícios para o meu Estado e,

principalmente, para Governador Valadares. Dessa forma, deixo aqui o meu apelo ao

grande amigo Governador Antonio Anastasia para que ele conduza o processo da

instalação da siderúrgica da Vale em Governador Valadares com o compromisso e a

competência que lhe são peculiares. O sucesso no desfecho desse processo poderá

dar uma nova perspectiva de vida aos valadarenses, que esperam há muitos anos

pela oportunidade de caminhar com as próprias pernas. Os valadarenses são um

povo guerreiro, trabalhador e empreendedor, que necessita apenas de uma chance

para crescer e contribuir ainda mais para o fortalecimento de Minas Gerais. Agradeço

ao Presidente e à plateia.

Gostaria ainda de solicitar a todos vocês que vejam quem é que está na condução

desse processo de greve. O governo, por intermédio do Deputado Alberto Pinto

Coelho, conseguiu reabrir a negociação, e tanto vocês quanto o governo estão

perdendo oportunidades. Do jeito que está não vai haver benefícios para a sociedade,

para os professores, para os alunos e, principalmente, para a educação de Minas

Gerais, que é muito importante. Todos nós, Deputados, sabemos como vocês

ganham mal, mas não somos irresponsáveis em aprovar uma emenda apresentada

aqui por um Deputado que proponha...

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

gostaria de saudar os nossos educadores presentes na galeria, os professores que

se encontram em plenária, na praça, e toda a população do Estado de Minas Gerais.
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Sr. Presidente, viemos aqui participar deste debate e dizer, Deputados Weliton

Prado e Carlin Moura...

Parabenizo todos vocês pela bravura. A nossa bancada está solidária ao

movimento dos professores. Aproveito esta oportunidade, Deputado Weliton Prado,

para denunciar aqui que o governo sempre vem com a mesma desculpa. Primeiro,

quando ele mandou o projeto de reajuste dos 10%, o governo nem sequer perguntou

ao sindicato e aos professores se era isso o que eles queriam. Não houve diálogo.

Aliás, o governo só está negociando agora, porque houve a greve. Portanto a greve é

o instrumento legítimo que vocês têm para reivindicar.

E mais, tenho, em minhas mãos, diversas leis aprovadas no mês de junho de 2006.

A mesma Procuradoria do Estado que foi consultada e que fala que o Estado não

pode dar um novo reajuste, ou seja, pagar o piso nacional devido ao processo

eleitoral, esses mesmos Procuradores, em 2006, pediram reajuste no mês de junho, e

isso foi aprovado nesta Casa. Aqui há várias leis. Está aqui a Lei nº 16.192, aprovada

no dia 23/6/2006, que altera uma lei delegada e que aumenta o vencimento, inclusive

para cargos de confiança, bem como a Lei Complementar nº 92, de 23/6/2006, que

estabelece vencimentos básicos para a carreira de Defensor Público, de Procurador

do Estado e de Advogado Autárquico e fixa os valores da remuneração para cargos

de Defensor Público, tudo no mês de junho de 2006.

Portanto não é verdadeiro alegar agora a questão eleitoral. Os Procuradores que

hoje alegam isso fecharam os olhos em 2006, para aumentar seu próprio vencimento.

Ninguém falou que era ilegal, Deputado Weliton Prado. Então essa é desculpa

esfarrapada do governo.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Parabenizo o Deputado Paulo Guedes

pelo pronunciamento. Agradeço a todos os servidores do Estado presentes,

verdadeiros guerreiros, e também os parabenizo de coração. Realmente estão de

parabéns pelo que fizeram, deram verdadeira aula de cidadania. O governo pensou

que os servidores não conseguiriam mobilizar-se, e estão mobilizados em todas as

regiões do Estado, confiantes dos seus direitos. A única coisa que reivindicam é que

a lei federal seja respeitada e cumprida, que o governo pague o piso salarial que

outros Estados pagam. Por que Minas Gerais, uma das maiores economias, com



____________________________________________________________________________
1186

orçamento que provavelmente ultrapassará R$50.000.000.000,00 no ano que vem,

não pode pagar R$1.312,00 aos professores? Isso não tem lógica. Não há condições

de admitirmos governo antidemocrático, que persegue e ameaça os servidores, que

vem com assédio moral, dizendo que cortará o ponto e o salário de fome que o

servidor recebe. Isso é injustiça, é falta de humanidade, é sentimento de pedra, pois o

governo está preocupado com aço e concreto. Gastou R$2.000.000.000,00 no Centro

Administrativo e alega falta de dinheiro para valorizar os servidores públicos. O

Deputado Paulo Guedes falou muito bem aqui que, para aumentar o salário dos

Procuradores, não houve problema algum, foi constitucional, legal, possível. O que o

Procurador recebe do Estado o professor demora um ano para receber. Há

tratamento totalmente diferenciado.

Finalizando, não há isonomia. Para o Tribunal de Justiça e para o Tribunal de

Contas, votamos o retroativo; foi muito justo, mas, para os servidores da educação,

infelizmente nossas emendas foram rejeitadas. Então parabenizo o Deputado Paulo

Guedes e também todos os servidores do Estado pela bravura, raça, competência e

coragem.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Deputado Paulo Guedes, parabéns pelo

seu pronunciamento. Estou inscrito para falar, mas parece que pedirão recomposição

de quórum, então farei apelo: não pediremos recomposição de quórum. Usaremos

este microfone para ajudar e fazer avançar a luta dos trabalhadores da educação! O

governo não pode mandar no Poder Legislativo. A palavra aqui é livre, franca, aberta.

Da mesma forma, Deputado Paulo Guedes, gostaria de parabenizá-lo, mas

principalmente esses guerreiros e guerreiras, trabalhadores e trabalhadoras da

educação que romperam, depois de muito tempo, vários bloqueios, vários cercos e

estão hoje organizados para exigir não apenas melhores salários, mas também, e

principalmente, qualidade na educação pública e gratuita, beneficiando as crianças e

os adolescentes de Minas Gerais.

Deixo aqui apelo para que quem se inscreveu e tem a coragem de defender os

professores e os trabalhadores use livremente esta tribuna democrática. Muito

obrigado.

O Deputado Paulo Guedes* - Deputado André Quintão, digo ainda que há mais leis.
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Prestem atenção. Há a Lei nº 16.134, de 26/5/2006, ano eleitoral, que reajusta o

vencimento dos servidores do Tribunal de Contas; a Lei nº 16.114, de 18/5/2006, que

aumentou o salário dos servidores do Judiciário; a Lei nº 16.079, de 24/4/2006, que

aumentou o salário dos membros do Ministério Público; e a Lei nº 16.076, de

26/4/2006, que aumentou em 40% o vencimento dos policiais militares. Por que o

governo não usa a mesma regra para aumentar o salário de acordo com a

reivindicação dos professores? Por que não usa o mesmo critério?

Como sou democrático, Deputado Lafayette de Andrada, concederei a V. Exa.

aparte, por 3 minutos, para que defenda o governo.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Paulo

Guedes. V. Exa. está fazendo defesa e raciocínio importantes sobre a categoria dos

professores. As leis que apresentou, todas referentes a ano eleitoral, são do pleito de

2006. Em 2009, houve alteração na legislação eleitoral, que está impedindo...

É a lei eleitoral. Basta verificar o Código Eleitoral e as alterações feitas em 2009.

São essas alterações que impedem o reajuste.

Durante todo o tempo, o sindicato se reuniu várias vezes com a equipe do governo.

Participei de algumas reuniões. Se o sindicato não repassa para a categoria o que

está ocorrendo, infelizmente não posso fazer nada. Chamo o Deputado Padre João,

companheiro de vocês, para testemunhar, pois ele lutou muito nas reuniões para

ajudá-los.

Sr. Presidente e Deputado Paulo Guedes, concluo dizendo que o governo não se

furtou a negociar em momento algum. Não se pode exigir-lhe o que está vedado a

fazer por força de lei. Essa é a grande questão. O impasse chegou quando o

sindicato exigiu do governo algo que lhe é vedado fazer por força de lei. Assim

ninguém anda para frente nem para trás, assim não há debate. Se depender das

exigências, essa discussão nunca acabará. Parabenizo o Deputado Paulo Guedes

pela defesa serena e coerente que faz da categoria. Eu o alerto apenas sobre o fato

de que as leis citadas são do pleito passado; posteriormente houve emendas na

legislação eleitoral que impedem que haja aumento neste ano para qualquer

categoria. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Guedes* - Também demonstro nossa solidariedade aos



____________________________________________________________________________
1188

servidores da Unimontes que estão em greve no Norte de Minas. Eles reivindicam,

assim como vocês, o direito de melhores condições de trabalho e melhores salários.

É a única universidade pública na região. Seus servidores recebem menos de um

salário mínimo como salário-base mensal.

Da mesma forma, quero que o governo repense sua posição, que utilize os mesmos

critérios de 2006. Não se trata de falta de dinheiro. Sabemos que o Estado tem

dinheiro até para captar Prefeitos, pois os está chamando, como em pacto pré-

eleitoral. Está em Januária e convocou jantar em Ipatinga, capitaneado pelo

Presidente da Amans, comprador de Prefeitos do governo, que troca apoio por verba.

E falta dinheiro para que o salário-base dos professores atinja o piso nacional!? Não

falta dinheiro, falta coragem e sensibilidade para negociar. Queremos sensibilidade

para esses milhares de pessoas espalhadas pelo Estado, que têm responsabilidade

social com nossos filhos e merecem ser respeitadas.

Parabéns ao Sind-UTE, parabéns aos professores. Vocês têm sempre nesta Casa

nosso apoio e nossa vontade de continuar, até porque, Deputado Lafayette de

Andrada, este ainda continua sendo um espaço democrático. Sei que o governo

amordaçou, até proibiu os jornais de divulgar a greve. Entretanto ele não calará a

tribuna desta Casa e os Deputados que querem posicionar-se, que querem falar a

verdade e fazer o enfrentamento. Contem conosco, comigo e com nossa bancada.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Lafayette de Andrada - Solicito recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada

dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Sargento Rodrigues) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 13 Deputados. Portanto, não há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e convoca as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 26,

às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária
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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 10ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 19/5/2010

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa para o 1º Painel - Registro de presença - Execução do Hino Nacional -

Palavras da Secretária Maria Coeli Simões Pires - Palavras do Sr. Presidente -

Composição da Mesa para o 2º Painel - Palavras do Sr. Sérgio Miranda - Palavras do

Sr. Germano Rigotto - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

José Henrique - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Domingos

Sávio - Elmiro Nascimento - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Jayro Lessa - Lafayette

de Andrada - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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 Gil Pereira, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de debates “Pacto

federativo, questão tributária e políticas públicas do Brasil”, que tem por objetivo

discutir a influência do pacto federativo e da questão tributária na autonomia e na

atuação dos entes federados no Brasil, especialmente no tocante à formulação, à

gestão e ao financiamento das políticas públicas.

Composição da Mesa para o 1º Painel
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O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa para o 1º Painel a Exma. Sra.

Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Estado Extraordinária de Relações

Institucionais, representando o Governador do Estado, Antonio Anastasia; os Exmos.

Srs. Antônio Joaquim Fernandes Neto, Procurador de Justiça da Procuradoria de

Direitos Difusos e Coletivos do Ministério Público do Estado de Minas Gerais,

representando o Procurador-Geral de Justiça, Alceu José Torres Marques;

Conselheiro Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas; Deputado Antônio

Júlio, membro da Comissão de Fiscalização Financeira desta Casa e autor do

requerimento que deu origem a esta solenidade; e Lázaro Luiz Gonzaga, Vice-

Presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de

Minas Gerais - Fecomércio Minas -, representando o Presidente da Fecomércio

Minas, Renato Rossi; a Exma. Sra. Lúcia Helena Ciccarini Nunes, professora e

pesquisadora do Observatório de Políticas Urbanas da Pontifícia Universidade

Católica de Minas Gerais - PUC Minas -, representando o Pró-Reitor de Extensão da

PUC Minas, Wanderley Chieppe Felippe; e o Exmo. Sr. Lindolfo Fernandes de

Castro, Presidente do Sindicato dos Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos do Estado

de Minas Gerais e representante da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado

de Minas Gerais.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença da Exma. Sra. Ana Lúcia Gazzola,

Secretária de Estado de Desenvolvimento Social; e dos Exmos. Srs. Waldir Salvador,

Superintendente da Associação Mineira de Municípios; e Gladison Massafari,

Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras da Secretária Maria Coeli Simões Pires

Exmos. Srs. Deputado José Henrique, 2º-Vice-Presidente da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais, representando o Deputado Alberto Pinto Coelho,

Presidente desta Casa; Antônio Joaquim Fernandes Neto, Procurador de Justiça da
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Procuradoria de Direitos Difusos e Coletivos do Ministério Público do Estado de Minas

Gerais, representando o Procurador-Geral de Justiça Alceu José Torres Marques;

Conselheiro Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais; Deputado Antônio Júlio, membro da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária e autor do requerimento para a realização deste Ciclo de Debates;

Lázaro Luiz Gonzaga, Vice-Presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços

e Turismo do Estado de Minas Gerais, representando o Dr. Renato Rossi, Presidente

da Fecomércio Minas; Lúcia Helena Ciccarini Nunes, professora e pesquisadora do

Observatório de Políticas Urbanas da Pontifícia Universidade Católica de Minas

Gerais, representando o Pró-Reitor de Extensão da PUC Minas, Prof. Wanderley

Chieppe Felipe; Lindolfo Fernandes de Castro, Presidente do Sindicato dos Fiscais e

Agentes Fiscais de Tributos do Estado de Minas Gerais e representante da

Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais; Ana Lúcia Gazzola,

Secretária de Estado de Desenvolvimento Social; Gláucia Brandão, Deputada

Estadual; Adelmo Carneiro Leão, Deputado Estadual; Germano Rigotto, membro do

Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República;

Sérgio Miranda, Deputado Federal por Minas Gerais de 1993 a 2006; senhoras e

senhores; incumbiu-me S. Exa. o Governador do Estado, Prof. Antonio Augusto

Anastasia Júnior de representá-lo nesta solenidade de abertura do ciclo de debates,

impossibilitado que se encontra de aqui comparecer por razões relacionadas com a

agenda governamental. Recomendou-me, sobretudo, que trouxesse as suas escusas

e que aqui estivesse com o olhar do governo para testemunhar o esforço deste

Parlamento de pautar, juntamente com as instituições parceiras, o tema do

federalismo na pauta nacional, mas a partir do impulso das montanhas. Pediu-me

também que aqui trouxesse as suas reflexões sobre o tema do federalismo. Permitir-

me-ei fazer a leitura daquilo que seria o seu pronunciamento nesta abertura. (- Lê:)

“Senhoras e senhores, desejo, em primeiro lugar, cumprimentar especialmente a

Mesa da Assembleia Legislativa de Minas, pela iniciativa de promover este importante

ciclo de debates.

Acredito que nenhum outro tema se impõe com tal relevância e poderia ser tão

oportuno quanto este, sobretudo porque este ano decidiremos, uma vez mais, que
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futuro queremos para o País e que país sonhamos construir de agora para frente.

Darcy Ribeiro, um visionário que lamentava sempre a carência de ideias e a

renitente mediocridade de certos círculos da vida pública brasileira, disse e escreveu

várias vezes que a diferença entre o Brasil e os países mais avançados é que nunca

fomos capazes de definir um projeto de futuro e criarmos uma convergência nacional

capaz de executá-lo com eficiência.

Podemos afirmar que, hoje, após tantos e tão perigosos desvios de rota e de rumo,

estamos finalmente a caminho de gerar essa capacidade de planejar e construir, de

forma coerente, eficaz e moderna, o futuro que desejamos para o País e para os

brasileiros.

Por todo o Brasil registram-se debates como este que travamos aqui, porque

também floresce, País afora, uma nova consciência acerca das grandes tarefas que

temos pela frente. Essa nova consciência é vital ao processo de construção coletiva

de um novo patamar de governança e de desenvolvimento nacional. Não há dúvida

de que avançamos e, em alguns setores, avançamos muito nos anos recentes.

Soubemos, na última década e meia, preservar conquistas fundamentais que nos

trouxeram até aqui e que nos permitiram ser o que somos hoje, em um longo e

importante ciclo de avanços com estabilidade. Fizemos o Plano Real, acabamos com

a inflação, renegociamos as dívidas de Estados e Municípios, fortalecemos o sistema

financeiro, instituímos a Lei de Responsabilidade Fiscal, desestatizamos o que não

era vocação do Estado nacional, abrimos o País ao mundo, atraímos importantes

investimentos produtivos, modernizamos o nosso parque industrial, somos hoje mais

produtivos do que jamais fôramos até então. Espalhamos universidades pelo nosso

território. Conquistamos, passo a passo, novas tecnologias de produção que tornaram

o País ainda mais promissor aos olhos do mundo. Iniciamos, lá atrás, com a

conquista da estabilidade econômica, um importante processo de transferência de

renda que se adensa ainda mais hoje e que fortalece positivamente o nosso mercado

interno, diminuindo a proporção de pobres e estabelecendo mais igualdade. Todos os

avanços não foram, porém, suficientes para fazermos a tão esperada travessia final.

Persiste no Brasil uma gravíssima e renitente desigualdade entre regiões e pessoas

na base de nosso projeto como nação. Uma desigualdade gerada por muitos fatores,
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alguns, aliás, históricos, mas agravada por uma crescente concentração de recursos

e de poder na esfera da União, realidade que perpassa diferentes governos e

mandatos no curso do tempo. Uma concentração que se vem agravando e gerando

outras distorções em nosso modelo de desenvolvimento.

Eu me permitiria aqui fazer um adendo trazendo uma metáfora que ouvi de nosso

ex-Governador Aécio Neves. Ele chama atenção para o fato de que a Federação

está, no momento, “de joelhos”. É uma expressão muito forte.

Hoje, passar a limpo o pacto federativo, a gestão tributária e o grau de autonomia

de Estados e Municípios não significa simplesmente atacar ou cobrar posições de

quem quer que seja, mas reconhecer, com coragem e também com responsabilidade,

que o modelo atual se esvaiu e nos tem levado a reincidentes retrocessos,

incompatíveis com a gestão democrática e a conquista da eficiência do setor público.

A mais urgente e profunda reforma é, portanto, a retomada do pacto federativo, que

tem tudo a ver com o próprio fundamento do regime democrático e com o justo

desenvolvimento econômico e social do Brasil.

Apesar dos avanços dos últimos anos, a pirâmide de um federalismo invertido - no

qual a União centraliza e controla a maior soma de recursos, enquanto os Estados e

Municípios carecem muitas vezes dos meios básicos para cumprir sua missão - tem

feito com que essas conquistas recentes não se realizem de uma forma plena.

A realidade é que as crescentes responsabilidades sobre a execução das políticas

públicas, o crescimento das demandas por serviços públicos e a progressiva

escassez de recursos nos outros níveis da Federação vêm transformando os

governantes em autênticos malabaristas. Malabaristas que se veem obrigados a

alternar decisões entre cobrir a cabeça e desvestir os pés, manobrando as curtas

possibilidades de manejo dos recursos públicos.

Senhores, vejam a Constituição de 1891, o Brasil consagrou os princípios do

federalismo e da República como definidores de uma estrutura democrática de

gestão. Mas, infelizmente, houve muitos retrocessos. E até hoje temos um quadro de

um federalismo nominal. E o retrocesso de hoje não é o primeiro. Em 1988, a

Assembleia Nacional Constituinte voltou a consagrar o sistema federativo e a

reconhecer a autonomia das esferas territoriais de poder. Ao mesmo tempo, decidiu
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descentralizar a execução das políticas públicas, transferindo receita tributária e

enorme soma de encargos aos Estados e aos Municípios. Hoje, temos no Brasil um

cenário de forte e até dramático desequilíbrio entre a geração de receita e a

responsabilidade dos Estados e dos Municípios. Através de artifícios como a

desvinculação de receitas e a criação de contribuições sociais e tributos não sujeitos

à divisão com Estados e Municípios, o governo federal recuperou plenamente sua

capacidade fiscal, mas, não tenham dúvida, em prejuízo dos demais entes.

Para isso impôs ao Brasil um brutal aumento da carga tributária, que passou de

24% do nosso PIB, em 1991, para quase 36%.

O cenário que temos hoje não poderia ser mais pernicioso. Trata-se de uma frontal

ruptura com o modelo de federalismo fiscal estabelecido pela Constituição de 1988.

Senhoras e senhores, vou reconhecer que esse cenário atual é inaceitável em uma

sociedade aberta, democrática e republicana. O Governador Aécio Neves propôs e

adotou em Minas um modelo de gestão que sempre teve como objetivo

contrabalançar ou pelo menos atenuar o peso dessas mudanças na vida municipal.

Como o Estado também está sujeito aos limites impostos pelo modelo

concentrador, tivemos que buscar, desde o início do nosso governo, a alternativa

sempre mais criativa para responder a esse desafio. O primeiro passo era sanear as

contas públicas, porque, sem capacidade de investimentos não poderíamos fazer

nada.

Trabalhamos, então, para acabar com a mais grave crise orçamentária e fiscal de

nossa história. Recuperamos o crédito e retomamos a captação de recursos em

instituições de porte mundial, que reconheceram e reconhecem a relevância e a

eficiência dos programas de desenvolvimento econômico e social que realizamos em

Minas.

O nosso programa atraiu a atenção de investidores. Atraímos, nesse tempo, a

formidável soma de R$204.000.000.000,00 em novos investimentos. Geramos,

também, um milhão de novos empregos.

Crescemos mais, arrecadamos mais, fazendo também as desonerações possíveis e

necessárias.

Isso explica porque, afinal, fizemos mais do que o dobro de investimento “per
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capita” nas regiões mais pobres do Estado, se compararmos com o conjunto dos

investimentos no total do Estado.

Todos sabem: somos os mineiros municipalistas por tradição. Mas também o

somos por uma outra importante razão: escolhemos a modernidade, o trabalho

cooperado, a parceria e a eficiência como contrapontos à megalomania anacrônica

de um Estado vertical e imperial que paralisa a capacidade do próprio governo.

Queremos discutir, nesse grande ciclo de debates, qual é o lugar do Estado, qual é o

lugar do Estado federado na Federação. Aqueles que acompanharam a evolução

política econômica e administrativa do Brasil e de Minas Gerais, nos últimos anos,

sabem que construímos aqui, em aliança com os Municípios, um tempo novo e uma

realidade que supera promessas e antigos obstáculos.

Esteve o governo de Minas atento e aberto ao diálogo com o próprio governo

federal e as iniciativas positivas do governo federal em Minas. Esse foi o caminho

escolhido pelo governo para mudar Minas, que está em verdadeiro processo de

mudança. Muito obrigado.”

Palavras do Sr. Presidente

Exma. Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária Extraordinária de Relações

Institucionais, representando o Governador do Estado de Minas Gerais, Prof. Antonio

Anastasia; Exmo. Sr. Antônio Joaquim Fernandes Neto, Procurador de Justiça da

Procuradoria de Direitos Difusos e Coletivos do Ministério Público do Estado de Minas

Gerais, representando o Procurador-Geral de Justiça, Sr. Alceu José Torres Marques;

Exmo. Sr. Conselheiro Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas do Estado

de Minas Gerais; Exmo. Sr. Deputado Antônio Júlio, membro da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa; Exmo. Sr. Lázaro Luiz Gonzaga,

Vice-Presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado

de Minas Gerais, representando o Sr. Renato Rossi, Presidente da Fetaemg; Exma.

Sra. Lucia Helena Ciccarini Nunes, professora e pesquisadora do Observatório de

Políticas Urbanas da PUC Minas, representando o Sr. Wanderlei Chieppe Felippe,

Pró-Reitor de Extensão da instituição; Exmo. Sr. Lindolfo Fernandes de Castro,

Presidente do Sindicato dos Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos do Estado de

Minas Gerais e representante da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de
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Minas Gerais; Profa. Ana Lúcia Gazzola, Secretária de Desenvolvimento Social; ex-

Governador Germano Rigotto, que nos honra com a sua presença; Sr. Sérgio

Miranda, ex-Deputado Federal; senhoras e senhores. Primeiramente quero

parabenizar o Deputado Antônio Júlio por trazer tema tão importante para

debatermos num ano eleitoral, ano em que escolheremos o futuro Presidente, os

futuros Governadores e os representantes do Congresso Nacional. Como disse a

Secretária Maria Coeli, é importante discutirmos a reforma tributária e o pacto

federativo, para que nós, municipalistas, tenhamos um País mais desenvolvido.

Representando o nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, gostaria de

agradecer a todos a presença e a contribuição. Promover este ciclo de debates,

voltado para a questão tributária e para as políticas públicas cingidas pelo pacto

federativo, vem dar corpo a uma relevante reivindicação da Mesa Diretora da

Assembleia de Minas, causa de interesse de toda a sociedade brasileira. Conciliar o

poder central com uma autonomia maior dos entes federados, na busca de um

equilíbrio mais significativo no interior do sistema representativo, já definia a pauta de

atuação do colegiado dos Presidentes das Assembleias Legislativas, quando o

Presidente Alberto Pinto Coelho esteve, até recentemente, à sua frente. Diversas

Assembleias estaduais, em consequência, apresentaram propostas de emenda à

Constituição para alteração dos arts. 22, 24, 61 e 220, configurando um movimento

nacional em prol da revisão do pacto federativo, visando a uma nova distribuição de

competências entre os entes federados. Assim, a ampliação da competência

concorrente entre Estados e União representa um importante passo para a atuação

institucional dos Estados, retornando à essência do federalismo inscrito na

Constituição Federal promulgada em 1891 e instauradora da República. Todo o

desenvolvimento social do País poderá ocorrer com maior harmonia e com repartição

econômica mais justa, à medida que Estados e Municípios usufruam de

competências que lhes permitam aprimorar a administração pública. Os debates que

agora se abrem são, portanto, de inegável importância, não só pelo envolvimento e

apoio das entidades, tanto do poder público quanto da sociedade civil, mas também

por representarem uma construção coletiva na busca do equilíbrio democrático entre

as diversas posições sobre o assunto. Tenho plena confiança de que seremos
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capazes de encaminhar, a partir deste encontro, as soluções mais adequadas para os

determinantes desafios que a questão nos propõe. Procuraremos, pois, nos focar no

equacionamento de um novo pacto federativo que leve em conta o atual desequilíbrio,

no aspecto tributário, entre a União e os Municípios, sobretudo os mais pobres e

dependentes do poder central, sem capacidade financeira para arcar com suas

responsabilidades na prestação dos serviços públicos.

Não deixaremos de examinar as condições de atuação de consórcios

supramunicipais diante da necessidade de uma coordenação que respeite os

princípios da autonomia federativa, como também os meios de superar a competição

entre os entes federados que vem prejudicando a formulação e a gestão de políticas

públicas.

Confiante de que a participação de todos nós se dará sob os auspícios da harmonia

e da vontade do entendimento, posso prever o desenvolvimento de um debate

altamente produtivo, com ideias e soluções encaminhadas em nome do

aprimoramento do nosso federalismo. Muito obrigado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais manifesta seus

agradecimentos às autoridades. Passaremos ao painel “Pacto federativo, questão

tributária e políticas públicas no Brasil”.

Composição da Mesa para o 2º Painel

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa para o 2º Painel os Exmos. Srs.

Germano Rigotto, Governador do Estado do Rio Grande do Sul no período de 2003 a

2006 e atual membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da

Presidência da República, e Sérgio Miranda, Deputado Federal por Minas Gerais de

1993 a 2006.

Palavras do Sr. Sérgio Miranda

Exmos. Srs. Deputado José Henrique, 2º-Vice-Presidente da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando o Deputado Alberto Pinto

Coelho, Presidente desta Casa; Deputado Antônio Júlio, membro da Comissão de

Fiscalização Financeira e autor do requerimento que deu origem a este ciclo de

debates; e Germano Rigotto, meu ex-colega de Câmara, ativo participante do debate

político nacional, especialista em questões tributárias que incorpora, com sua
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experiência de Governador do Rio Grande do Sul, um grande cabedal sobre o tema

que iremos debater; minhas senhoras e meus senhores, Deputados presentes.

Queria começar minha intervenção lançando sonoras alvíssaras. Num ano eleitoral,

estamos fazendo um debate político que até agora esteve ausente das páginas, das

declarações dos candidatos a ocupar os cargos maiores deste país - a Presidência da

República e governos de Estados. O debate essencial que vamos travar neste

seminário relaciona-se também com o momento que estamos vivendo. Quando se

trata desses três temas - pacto federativo, reforma tributária e políticas públicas -, não

devemos separá-los. A sabedoria de quem orientou a inclusão desses temas na

pauta é descobrir como relacioná-los.

Iniciamos com a questão do pacto federativo. A análise comum que temos sobre os

ciclos de centralização e descentralização da Federação no nosso país relaciona a

descentralização a períodos ligados a um ambiente de mais democracia e a

centralização aos períodos de autoritarismo. Tivemos descentralização no período da

República Velha, com a política dos Governadores; centralização durante o Estado

Novo; descentralização após a Constituição de 1946-47 até 1964; centralização no

período militar; descentralização no período posterior à ditadura militar, marcado pela

Constituição de 1988. É bom não dar uma conotação bem clara aos termos

centralização e descentralização desconhecendo o conteúdo desses processos. No

período da República Velha, a descentralização tinha um caráter extremamente

oligárquico. A política dos Governadores visava a amparar o poder central nos

poderes locais, que eram claramente conservadores e baseados em uma ideologia

retrógrada. Falar em democracia com eleições a bico de pena, com a exclusão da

participação das pessoas no processo eleitoral não tem muito sentido. A partir de 30,

quando se tem o período do Estado Novo, vivido sob a direção de Getúlio Vargas,

não devemos nos esquecer de que se introduz a modernização do Brasil. Supera-se

o agrarismo e entra-se numa fase de desenvolvimentismo. A centralização nesse

período serve para proporcionar as condições básicas para um projeto de

desenvolvimento nacional. Ao contrário da República Velha que, na frase de

Washington Luís, encarava a questão social como de polícia, o grande mérito de

Getúlio foi incorporar a questão social como questão de Estado.
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Período muito singular na nossa história é o de 1946-47 a 1964, época de

efervescência, de pleno desenvolvimentismo, com a criação das bases de construção

de um projeto moderno, avançado. Houve a luta pelas reformas no período que

antecede 1964, seguida da reação brutal da ditadura militar. Meus amigos, e esse

período recente? Podemos dizer que vivemos numa democracia e que a tendência é

a descentralização. Mas não é o que ocorre e aí está o paradoxo que temos de

examinar. Por que se dá a centralização mais rígida nesse período, principalmente a

partir dos anos 90, em clara contradição com o que estava inscrito na Constituição de

1988?

Lembremo-nos de que, no fim do regime militar, a primeira reação a uma derrota

que o governo sofreu no Congresso Nacional foi a Emenda Passos Porto, que tratava

da distribuição de recursos entre os entes federados. Ali, como hoje também se vê, a

surpresa da presença da Federação, quando a Câmara dos Deputados aprova um

libelo contra a centralização de recursos em poucos Estados confrontantes, a nova lei

da distribuição dos recursos dos “royalties” da exploração de petróleo em nosso país.

Interpreto que o processo de centralização, a partir da década de 90, aconteceu por

razões de um projeto político e econômico, que representa o novo papel do Estado,

que se materializa antes, no próprio discurso da modernização de Collor de Mello,

entre aspas, e principalmente após o Plano Real. O Plano Real sintetiza não um mero

projeto econômico, mas uma concepção de globalização, de integração do Brasil no

grande movimento de capitais internacionais, em que se subestima o papel do

Estado. Aí ele se transforma num mero criador de condições para a ação do

mercado. Essa é a questão-chave. Se não compreendermos isso, não

compreenderemos a riqueza do momento atual, já que os paradigmas que

determinaram o funcionamento desse modelo, a partir da década de 90, hoje são

contestados no Brasil e no mundo. Fecha-se um certa fase ideológica, marcada pela

chamada crise do neoliberalismo.

É muito evidente o que o nosso país está vivendo, e devemos ter sabedoria para

tirar lições de tudo isso. Podemos fazer uma avaliação de como se dá esse processo

de concentração, de centralização de poder na União, que não foi algo fortuito, mas

fundamentado em análises teóricas e políticas que determinaram que nosso país,
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uma Federação, deveria concentrar o poder a partir de suas políticas

macroeconômicas e esvaziar qualquer possibilidade de os Estados federados

exercerem atividades que pudessem confrontá-las. Isso não ocorreu somente no

Brasil, mas em vários países.

O processo de concentração de recursos na União começou logo depois da

Constituição de 1988. Já foram citadas aqui as questões das contribuições sociais

não partilhadas, a definição de responsabilidades para os entes subnacionais,

Estados e Municípios, sem a devida contrapartida de recursos. Mas, a partir de 1994,

tivemos claramente uma determinação que se materializa com os eventos que

deveríamos analisar, como a Lei Kandir, que desonera os produtos de exportação do

ICMS, exportação de não manufaturados. Depois de 1997, tivemos a renegociação

da dívida dos Estados, que se consubstancia, nos acordos firmados, num verdadeiro

programa de governo. Não estou falando apenas de uma mera renegociação. Temos

de entender que a crise fiscal dos Estados brasileiros se deu em virtude da própria

política gerada no centro, pela União, como a política de baixo crescimento, de juros

altos, que levaram os Estados a uma crise de já não poderem renegociar suas

dívidas, renegociação que veio salvar os credores dos Estados federados,

principalmente.

E o acordo firmado entre os Estados é um verdadeiro projeto de governo, uma

limitação da própria Federação.

Apenas um exemplo, para que compreendam o rigor desse acordo: recentemente,

o governo Lula, no enfrentamento da crise de 2008, flexibilizou a geração de

superávit primário, teve uma política fiscal expansiva, e pôde fazer isso. Retirou do

cálculo do superávit primário todas as despesas de investimento, do PAC, diminuiu o

superávit primário da União. Retirou do cálculo do superávit os gastos de

investimento de empresas como a Petrobras. E os Estados? Os Estados não tinham

condições de fazer nada disso, porque o superávit primário dos Estados é

determinado pelo acordo das dívidas. Eles ficam imobilizados em razão do acordo

das dívidas e não têm autonomia para fazer nenhuma política anticíclica. Essa é uma

evidência que mostra quanto o espírito do federalismo no Brasil foi deturpado e

deformado. Tivemos o Plano Real, política de juros altos para absorver capital
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externo, para financiar a concepção de integração dependente ao mercado

internacional; posteriormente, tivemos os acordos com o FMI, a partir de 1998 e em

2002, 2003, que também serviram a esse mesmo objetivo; e tivemos os acordos das

dívidas feitos a partir da lei de 1997. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é

determinada pelos acordos com o FMI, faz parte do célebre discurso do Presidente

na disputa eleitoral, no Itamaraty, em que se compromete com esse tipo de lei. Fixa,

no art. 35, que não pode haver nenhuma renegociação daqueles acordos. Chegamos

a esses absurdos.

O nível de juro real do acordo da dívida de Minas é de 7,5% mais IGP-DI. O

financiamento de Minas é superior à taxa Selic, determinada para financiar dívidas do

governo federal. Que aberração é essa? E pode se alterar isso? Não. Está

definitivamente proibido, porque está definido na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Aliás, sugiro à Assembleia também realizar um seminário sobre a Lei de

Responsabilidade Fiscal, porque nunca vi tanta demagogia, tanto blá-blá-blá, tantas

questões que não condizem com a realidade dos fatos na discussão dessa lei.

Meus amigos, essas são as causas centrais da quebra do espírito federativo, dessa

enorme centralização. Em vez de estar baseado no autoritarismo dos períodos

anteriores, está baseado na política econômica. Aí confirma a concepção do Prof.

Chico de Oliveira, que discute essa questão como a supremacia da economia sobre a

política. A economia preponderando sobre a política, impondo os seus ditames e as

suas regras para o mundo político, e isso repercutindo gravemente na questão

federativa. Considero que a conclusão desse processo se dá na reforma tributária. A

reforma tributária proposta ecoa muito mais a partir de teses como a busca da

simplificação tributária, a desoneração da folha, mas efetivamente busca outros

objetivos. Busca resolver um abacaxi grande para as grandes empresas exportadoras

brasileiras, que é a questão dos créditos tributários, muitos deles incobráveis. Em

termos de créditos tributáveis de ICMS, já se chega a R$17.000.000.000,00. Se

incorporarmos os créditos tributáveis de PIS e Cofins a que fazem jus as empresas

exportadoras são mais R$13.000.000.000,00, quase R$30.000.000.000,00. Como

resolver esse problema?

Busca-se solucionar esses problemas usando como argumento a simplificação,
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retirando dos Estados federados a capacidade de legislar sobre seu principal tributo,

o ICMS.

E a legislação seria federal. Então, meus amigos, essa é uma concepção que

materializa o fim de toda visão social da Constituição de 1988. Em 1988, pregava-se

o pagamento da dívida social gerada pelo período da ditadura militar por meio do

orçamento da seguridade social, com financiamento próprio. Não podemos nos

esquecer de que a Constituição de 1988 determina a existência de três orçamentos

no Brasil: o Orçamento Geral da União, composto por um orçamento fiscal, um

orçamento de investimento das estatais e um orçamento da seguridade social. O

Constituinte originário fixou os orçamentos nessa ordem, separando claramente o

orçamento fiscal do orçamento da seguridade social. A seguridade social é financiada

por recursos fiscais, porque não se pode omitir a participação de recursos de

impostos para financiar a proteção social no Brasil e as contribuições sociais.

Com a proposta de reforma tributária apresentada em 2003, acabam as

contribuições sociais: a Cofins, a CSLL. Incorpora-se a Cofins, o PIS-Pasep ao IVA

federal e a CSLL ao Imposto de Renda. A incorporação da CSLL ao Imposto de

Renda é tão absurda que foi superada, porque daria um enorme benefício aos

bancos, que têm uma cobrança de contribuição social sobre o lucro diferenciada dos

outros setores. Se incorporasse ao Imposto de Renda, não poderia haver

diferenciação nele. Por isso, na última versão da proposta de reforma tributária, o

relator resolveu recuar. Mas acaba, efetivamente, com a Cofins, com o PIS-Pasep.

Qual é o problema disso? Quando foi feito o debate da reforma tributária, todos

concordamos com a desoneração da folha para compensar as empresas que têm

grande número de mão de obra e são penalizadas pela pesada cobrança de 20% da

contribuição sobre a folha. Isso poderia beneficiar indiretamente as empresas que

têm grande faturamento e lucro e poucos empregados, que têm uma folha enxuta.

Fazer essa contribuição sobre outra variável, faturamento, por exemplo, seria justo e

já estava incluído no debate que se fez na primeira reforma da Previdência de 1998.

Mas quando se aplica esse modelo? Ao IVA federal, isso é impossível.

A lógica das contribuições sociais e da valorização da proteção social, que está

inscrita na Constituição de 1988, é que as contribuições são mais flexíveis. Para
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resolver um problema social, você não tem as características dos impostos, da

anualidade. Rapidamente, em três meses, pode aumentar e cobrar uma contribuição,

porque os problemas sociais terão de ser enfrentados com a máxima urgência. Se

todos os impostos são incorporados ao IVA federal, se houver, por exemplo,

necessidade de aumentar a contribuição sobre o faturamento para compensar a

desoneração da folha, fica impossível, porque teremos de aumentar toda uma cadeia

de contribuições, com suas variadas partilhas. Não, meus amigos, isso é acabar com

o orçamento da seguridade social na prática, porque esse argumento não vai acabar.

Reduzir no orçamento da seguridade apenas a contribuição dos empregadores e

trabalhadores sobre os salários é algo que não bate com a concepção que temos da

Constituição de 1988.

Em relação a essas questões, como a desoneração da folha, é preciso explicar

melhor.

Fala-se que a desoneração da folha aumentaria a formalização do trabalho. As

formas mais viáveis de aumentar a formalização é uma questão simples. As

pequenas, médias e microempresas não pagam a contribuição da Previdência sobre

a folha, pagam sobre o faturamento. Esse benefício de diminuir a contribuição sobre a

folha foi citado pelo próprio responsável do Ministério da Fazenda para encaminhar

os debates da reforma tributária na Câmara - de cujo debate participei -, e foi como a

cereja em cima do “chantilly”, para atrair os Deputados a fim de viabilizar a reforma

tributária. Isso porque é, de fato, um enorme benefício para o grande capital. E

geraria, como primeira consequência, a necessidade de uma nova reforma da

Previdência, já que o financiamento da Previdência seria profundamente abalado com

tais decisões. Como isso se relaciona com as políticas sociais? Temos plena clareza

de que o aumento das contribuições e o próprio aumento da carga tributária, que se

deu principalmente no governo FHC, não é por uma tendência do governo de abordar

a questão social. Aumentam-se as contribuições sociais, porque elas não são

partilhadas com Estados e Municípios e porque se aplica também a DRU, antigo

Fundo Social de Emergência, Fundo de Estabilização Fiscal. E a DRU retira 20%.

Há algumas questões bem concretas sobre políticas sociais. Essa é a visão: para

melhor funcionamento dessas políticas sociais prega-se claramente a
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descentralização; a definição clara de responsabilidade dos Municípios e dos

Estados, sobre as políticas nas áreas da educação e da saúde. O que se dá na área

da educação? Com o Fundef, que foi um processo importante, houve maior

desobrigação da União em relação à complementação da sua parte para o

financiamento do Fundef. Isso foi corrigido na legislação do Fundeb. O Fundeb fixou

um percentual do total do fundo para contribuição da União, e não mais aquele

cálculo que era feito, como forma de manipulação, no último ano do Fundef, e a

União contribuia apenas para dois Estados, com recursos mínimos. A União é

obrigada, a partir desse ano, a contribuir com 10% para o Fundef. Isso foi

conquistado principalmente pelo fim da DRU na área de Educação. Foi uma belíssima

vitória, da qual o Congresso tomou a iniciativa, fez parte das negociações durante a

aprovação da renovação da DRU, há três anos. Foi uma bela vitória. Retiramos a

DRU. Hoje, por incrível que pareça, meus amigos, a DRU penaliza a saúde e a

assistência social. Que país é esse, que define contribuições sociais e financia essas

áreas sensíveis à proteção social? Porque a Previdência, pela Constituição, não é

atingida pela DRU; a educação saiu; resta a saúde e a assistência social.

Comentando essas questões de reforma tributária, eu digo que tenho algumas

certezas na vida. A primeira é que todos vamos morrer um dia. Não escapamos. A

segunda é que todo governo começa fazendo uma reforma tributária. É outra certeza.

Já anunciaram que vão fazer uma reforma tributária. Agora, não se discutem os

pontos da reforma tributária na campanha, e o eleitor deveria posicionar-se diante do

que se pretende fazer com a reforma tributária. Ela surge como uma necessidade,

porque, em 2011, se encerra a DRU e tem de haver uma reforma tributária que a

recomponha. Será que os futuros congressistas aceitarão penalizar a assistência

social e a saúde, levando-se em conta que na área da saúde a participação da União

no financiamento vem diminuindo? Vem diminuindo percentualmente. Aumentou

muito a carga dos Municípios, que cumprem os 15% e chegam a cumprir muito mais,

por parte de alguns Prefeitos interessados em enfrentar os problemas da saúde.

Até hoje não se regulamentou a Emenda nº 29. Então, temos um processo de

deformação do pacto federativo, confirmado pela reforma tributária e com reflexo

direto nas políticas públicas. Por isso os temas estão interligados. Quando se discute
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reforma tributária, meus amigos, não se aponta a questão fundamental: qual é a

marca do Brasil na comparação com outros países? O Brasil é o 8º país em nível de

desenvolvimento econômico e está entre os 10 mais desiguais do mundo, ou seja, a

nossa marca é a desigualdade, essa é a marca da nossa existência como sociedade.

Fomos o último país a abandonar a escravidão. Até hoje não fizemos uma reforma

agrária digna desse nome. Como se enfrenta a desigualdade social? As pessoas

dizem que esse enfrentamento deve ser feito pelos gastos, mas eu digo que deve ser

feito pela arrecadação. Se ela é injusta e desigual, tende a reforçar a desigualdade.

Não há gastos que minimizem a distorção causada pelo processo de arrecadação. O

Ipea, dirigido pelo Prof. Márcio Pochmann, tem trabalhos interessantíssimos sobre o

tema. Será que dentro do governo não leem os trabalhos dos outros departamentos?

O Márcio Pochmann demonstra claramente que quem ganha menos de dois salários

mínimos gasta mais de 40% em tributos, enquanto quem ganha mais de 10 salários

mínimos gasta apenas 20% com eles. Não temos a desoneração da cesta básica.

Esta questão poderia ser um dos temas políticos de campanha: fazer uma reforma

tributária centrada na luta pela igualdade na cobrança de tributos, na regulamentação

do imposto sobre grandes fortunas. Sabemos que, no Brasil, em relação à

distribuição funcional da renda, a renda dos salários é cada vez mais restringida,

chegando a menos de 40% - 35% ou 38% - em relação aos lucros, aluguéis e juros.

Por que não fazer uma tributação mais rigorosa na questão da riqueza e da

propriedade? Não queremos chegar a uma visão de confiscar, a uma postura

confiscatória, mas esses são temas relevantes para o debate.

Encerro a minha intervenção chamando atenção para o momento que estamos

vivendo. O Brasil enfrentou a crise com certas medidas que, talvez, nem tenham sido

calculadas: aumento real do salário mínimo, maiores gastos em determinadas

políticas sociais e criação de condições básicas para o fortalecimento do mercado

interno, o que viabilizou, no auge da crise, quando nosso potencial exportador

diminuiu radicalmente pela falta de crédito e mercados, a nossa saída da crise.

Estamos vivendo o retorno dela. A meu ver, nisso se aplica aquele título jocoso “A

volta dos que não foram”, pois a crise não acabou e volta agora na Grécia, na

Espanha e em Portugal. Aí observamos a crueldade dos chamados ajustes fiscais.
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Os Estados se endividaram para proteger os grandes bancos e não deixar falir o

sistema financeiro; para retomar a economia e não vivermos uma recessão que seria

avassaladora. Posteriormente, o sistema financeiro se recuperou e, já que se

endividou, especula contra os Estados, que, para enfrentar a sanha da especulação,

fazem cortes dramáticos nos gastos sociais. O primeiro atingido é a Previdência

Social. No caso da Grécia, reduziram o valor das aposentadorias, aumentaram a

idade para se aposentar, fizeram cortes em salários, em direitos sociais. Isso se

repete na Espanha e em Portugal. No final das contas, os trabalhadores e os

servidores públicos é que pagarão o ônus da crise.

Meus amigos, nessa situação, que lições aprendemos neste momento tão crucial

da vida do País, onde é evidente o fim de um ciclo? Afinal de contas, para que serve

eleição? Para escolher o mais simpático, o mais jovial, o mais atraente? Não é para

debater os problemas do País, os impasses vividos? Nesse sentido, foi alvissareiro

para mim a Assembleia Legislativa patrocinar um debate com esse conteúdo. Acho

que o dia de amanhã será bastante enriquecedor. Trouxe aqui uma pequena

colaboração da minha prática como parlamentar ligado a finanças públicas e à área

social. Espero ter, pelo menos, deixado alguns alertas sobre a relevância desse tema.

Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Palavras do Sr. Germano Rigotto

Cumprimento a todos e agradeço o convite que me fez a Assembleia Legislativa de

Minas Gerais para participar deste ciclo de debates. Cumprimento, na pessoa do

Deputado José Henrique, 2º-Vice-Presidente, as Sras. Deputadas e os Srs.

Deputados, e também o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente, pela iniciativa de

realizar o ciclo de debates “Pacto federativo, questão tributária e políticas públicas no

Brasil”. Como disse o Sr. Sérgio Miranda, o momento é muito importante para se

fazer um debate como este. Cumprimento, da mesma forma, o Deputado Antônio

Júlio, que fez o contato comigo e foi o autor, na verdade, do requerimento para

realização deste ciclo de debates. Estou vivendo um momento complicado, como

todos nós, com dificuldade de deixar o Estado. Mas não poderia deixar de atender ao

convite, depois de o Deputado Antônio Júlio ter-me pedido tanto, pelo trabalho que
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temos feito na esfera nacional na discussão tanto da reforma tributária quanto do

pacto federativo. Não foi fácil, Deputados Antônio Júlio e José Henrique, deslocarmo-

nos com todo um roteiro programado, que tivemos de suspender. Quero dizer que

fico muito feliz em voltar à Assembleia Legislativa de Minas. Estive aqui muitas e

muitas vezes ocupando esta tribuna em debates e reuniões muito importantes.

Da mesma forma, cumprimento a Exma. Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária

de Estado Extraordinária de Relações Institucionais, aliás, agradeço-lhe seu

pronunciamento. Cumprimento também as Secretárias e os Secretários presentes, as

autoridades, as entidades copromotoras deste ciclo de debates, a imprensa, os

funcionários da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, além da TV Assembleia, que

transmite este evento para vários pontos do Estado. Envio um abraço carinhoso aos

telespectadores que, neste momento, nos acompanham pela gravação deste

encontro. Ressalto a importância de termos presente uma pessoa como o Deputado

Sérgio Miranda, com quem tive a honra e a alegria de, na Câmara Federal, conviver.

Discordo do Deputado Sérgio Miranda quanto ao pacto federativo e à questão

tributária, além de muitas coisas. Por muitas vezes, tivemos a oportunidade de

debater e concordar em inúmeras questões. Digo-lhe, Deputado, da sua falta no

Congresso Nacional, onde sua presença é imprescindível, tanto naquela Casa quanto

nas comissões técnicas. Infelizmente vemos um Congresso que não produz o que

deveria, que não tem a capacidade de recuperar o conjunto de problemas

vivenciados nos últimos meses. A necessidade de maior produtividade significaria a

recuperação disso. Vemos as comissões com poucas produções.

Iria apresentar minha palestra em “PowerPoint”, no entanto é melhor falarmos sem

projeções. Considero a pessoa do Deputado Sérgio Miranda muito importante na

Casa, e, talvez, seja importante sua volta à Câmara Federal ou ao Congresso

Nacional. Não sei em que projeto, Deputado Sérgio Miranda, mas sua volta seria

muito importante para o Congresso e para Minas. Em relação ao cartaz afixado

abaixo, a pessoa que teve a ideia de elaborar este ciclo de debates foi muito feliz,

Deputado Antônio Júlio. Além disso, fez bem ao inserir nele o que representa o

debate do pacto federativo, entrelaçado com questão tributária e políticas sociais,

pois as três coisas estão totalmente vinculadas.
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Muitos confundem o que é rediscutir o pacto federativo com reforma tributária.

Acham que discutir reforma tributária é o mesmo que pacto federativo. Uma coisa não

tem nada a ver com a outra, porém estão totalmente entrelaçadas. A redefinição da

Federação somente é possível com a do sistema tributário. Não há como não discutir,

junto à reforma tributária, a revisão do pacto federativo, pois são coisas diferentes.

Como disse o Deputado Sérgio Miranda e nossa Secretária, tivemos avanços no

governo Fernando Henrique e no governo Lula. Fui Líder de bancada, Líder do

governo Fernando Henrique e hoje faço parte do Conselho de Desenvolvimento

Econômico e Social do governo do Presidente Lula. Deixo claro que desse Conselho

participam o Presidente da Federação de Indústrias de Minas Gerais, pessoas

representativas da sociedade de Minas Gerais, das mais diferentes entidades, está a

CUT, a Força Sindical e a representação dos professores. Conselho de

Desenvolvimento Econômico não é um órgão criado para dizer o que o governo quer

ouvir. Na reforma tributária, coordenei o grupo de trabalho que assessorou sua

discussão. Muito do que propusemos está no projeto do Congresso Nacional, além de

outras coisas, que não foram aceitas pelo governo. No entanto, continuamos

discutindo na tentativa de influenciarmos o Congresso Nacional a melhorar o projeto.

Ao longo desses anos, tive a oportunidade de, como Governador do Estado e como

Presidente da Comissão de Reforma Tributária da Câmara Federal, aproximar-me do

avanço da reforma tributária do governo Fernando Henrique. Vi de perto por que uma

reforma não sai. Uma das razões está aqui, e o Deputado Sérgio Miranda, com seu

brilhantismo, diz que não se pode mexer nas contribuições sociais, pois, assim,

mexeremos na seguridade social. Essa é uma questão que não deve ser debatida.

Pelo amor de Deus, nada se compara ao sistema tributário existente no Brasil. Como

a Secretária disse, as contribuições sociais foram utilizadas para que o governo

centralizasse recursos nos cofres da União. Por que? Porque, sendo contribuições,

não eram partilhadas com os Estados e os Municípios. Artifícios levaram a essa

concentração de recursos nos cofres da União. Podem dizer que a contribuição é boa

porque financia a seguridade social, mas o Brasil é um país diferente do resto do

mundo, que tem, em seu sistema tributário, vários tributos que recaem sobre o

consumo, que é o ICMS, que não é somente um tributo, mas 27. “Ah, não tocaremos
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nas 27 legislações do ICMS porque isso mexe na autonomia dos Estados.” Isso é

uma baita bobagem. Estão presentes representantes da Receita do Estado. Tenho

debatido isso com as Secretarias de Fazenda dos Estados e com as entidades

representativas dos fiscais sobre essa história de haver 27 legislações de ICMS, essa

guerra fiscal absurda entre os Estados e essa quantidade de alíquotas diferenciadas

para o mesmo produto, com os 1.300 artigos da regulamentação de cada um dos

ICMS, com o Supremo Tribunal Federal sobrecarregado com ações diretas de

inconstitucionalidade de um Estado contra outro, com barreiras nas fronteiras e com o

setor privado obrigado a enfrentar tudo isso, pois não há segurança jurídica, já que há

um número absurdo de legislação e uma guerra entre os Estados, que depõe contra a

própria Federação. E isso está chegando a um limite.

A guerra fiscal tem de sofrer um processo de limitação. Como Governador, entrei de

cabeça nessa guerra e tive de competir com Minas Gerais e disputar investimento

com o Aécio Neves, para levar ao Rio Grande do Sul, com o Alckmin, para retirar

investimento de São Paulo, e também com o Requião e com o Luiz Henrique. Entrei

nessa guerra fiscal porque o sistema determina que, se você não entra, perde

investimentos. Estou sendo incoerente ao dizer que a guerra fiscal chegou ao limite?

Não, pois, para que tenha limitação, teremos de mexer, obrigatoriamente, no ICMS.

O Deputado Sérgio Miranda diz que o nosso sistema tributário é totalmente injusto.

Isso é verdadeiro. Um trabalhador de baixa renda, que recebe até dois salários

mínimos, perde mais de 40% do que ganha ao pagar os tributos embutidos nos

produtos essenciais, como cesta básica, vestuário e calçados. Nesse sistema

tributário, não há nenhuma transparência. A pessoa não sabe o que está pagando de

tributo, pois a tributação é indireta. O sistema tributário não é transparente, é injusto e

regressivo de tributo pequeno.

Deputado Célio Machado, onde está essa tributação? No Cofins, no PIS, no ICMS,

no IPI e no ISSQN. No mundo inteiro há um IVA e um IVV, nos países desenvolvidos;

nos países em desenvolvimento e nos países que enfrentam problemas de

desigualdade social, como o Brasil, há um grande IVA e um grande IVV. O Brasil tem,

sobre o consumo, o IPI, os 27 ICMS, o ISSQN, o PIS, o Cofins, o Cide e a CPMF, que

desapareceu, mas agora desejam voltar com a contribuição social. Tudo isso recai
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sobre a base do consumo.

Será que teremos de manter essa situação? Será que não teremos de garantir o

financiamento da seguridade social com um sistema tributário mais racional e mais

eficiente, com menos tributos, sem prejudicar a seguridade social e sem lhe retirar

recursos, mas com um sistema que não permita a evasão fiscal, como permite esse

sistema, e que não permita a informalidade e a elisão fiscal, que sobrecarrega o

Judiciário com processos, em virtude de uma vírgula mal colocada e uma legislação

absurdamente complexa e irracional? Será que não teremos de enfrentar essa

situação, fazendo com que esse processo de racionalização signifique não os 37% do

PIB e a carga tributária total, que todo mundo julga um absurdo? O grande problema

do PIB não são os seus 37%, mas a base tributária totalmente ilimitada: a carga

tributária efetiva sobre quem paga, que é mais do que 37% do PIB, pois a sonegação

é crescente, a informalidade é crescente e a elisão fiscal é crescente. A base vai se

limitando, e essa base limitada significa carga sobre quem paga, que tem de pagar

pelos que não pagam.

Se temos um sistema de mais fácil fiscalização, um sistema que tenha um mínimo

de racionalidade, que feche portas para essa evasão fiscal... O meu Estado foi o

primeiro a implantar nota fiscal eletrônica, o ICMS Eletrônico, o pregão eletrônico,

ferramentas de gestão que hoje permitem avanço. Fomos o primeiro Estado,

provavelmente antes de São Paulo, que fez o cruzamento de informações entre quem

comprava e quem vendia, utilizando aquilo que hoje temos condições de utilizar, que

é a informática, para fazer esse cruzamento de informações a fim de diminuir a

evasão fiscal: enfrentamento do problema da evasão nos “shoppings centers” e da

utilização de cartões de crédito. Temos hoje ferramentas de que não dispúnhamos.

Sabem qual foi a arrecadação do Estado de Minas Gerais em termos de ICMS nos

três primeiros meses do ano? A arrecadação nominal do ICMS, em relação a 2009,

foi 18% maior. No Brasil, a arrecadação nominal do ICMS dos Estados foi 16,7%

maior nos três primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período de 2009.

Por quê? Porque existem hoje ferramentas que permitem o aumento de arrecadação.

A substituição tributária jogou para cima, de maneira impressionante, a arrecadação

do Estado, independentemente da economia “bombando”, da economia aquecida.
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Essa nota fiscal eletrônica, o ICMS Eletrônico, e a substituição tributária jogam a

arrecadação dos Estados para cima. Isso não significa que não temos um sistema

tributário que, pelo seu grau de complexidade e de irracionalidade, dificulta a

fiscalização, dificulta o pagamento de tributos, aumenta o custo de escrituração fiscal,

cria problema para toda a sociedade em cima desse quadro de irracionalidade, e por

isso temos de mexer no sistema. E mexer no sistema com aquela proposta que está

no Congresso Nacional, que funde o PIS, Cofins, Cide... A Cide já estão tirando fora.

Dizem que os Estados e Municípios estão reagindo com a Cide, então tira fora a

Cide. Então, eram PIS, Cofins, Cide, e queríamos colocar o IPI. Simplesmente, o

governo federal resistiu ao IPI. Aí, uma resistenciazinha mínima já tira a Cide fora; o

PIS e a Cofins já começam o movimento por causa da seguridade. Não há reforma

tributária nenhuma; há má vontade total do governo federal em fazer uma reforma

tributária. Oito anos de enrolação do Presidente Fernando Henrique - e eu fui seu

Líder, Líder do Governo. Reuníamo-nos, todo mês, na Granja do Torto, onde

tínhamos a reunião do Presidente, do Vice-Presidente, dos Ministros, com os três

Líderes do Governo, para definir como enviaríamos as reformas estruturais. O

Presidente Fernando Henrique, competente, decidido, enfrentou o capítulo da ordem

econômica, e o que aconteceu? Aprovou. O Presidente Fernando Henrique mandou

um projeto de reforma administrativa e, mesmo não sendo o que o governo queria,

avançou. A reforma previdenciária não era exatamente o que previa, mas decidiu. O

Poder Executivo, numa República presidencialista, ou está à frente ou ao lado do

Congresso Nacional, ou a reforma estrutural não avança. Houve decisão política. As

reformas avançaram mais ou menos, mas avançaram. Qual a reforma que não

avançou?

Em todas as reuniões, Deputado Sérgio, eu dizia: por que não fazer antes a reforma

tributária? Disputa do Planejamento com o Ministério da Fazenda. O Planejamento

querendo uma reforma estrutural, o Ministério da Fazenda querendo reforma pontual,

conservadorismo, corporativismo, medo de perder receita da União, medo de entrar

numa disputa com Estados e Municípios. E a reforma tributária, por mais que o

Presidente dissesse e até jogasse a responsabilidade para o Congresso Nacional,

não havia a decisão política de fazê-la. Isso porque a área econômica não queria a
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reforma tributária. Aí vem o governo Lula. Nós tínhamos preparado um projeto, o

Palocci era meu Vice-Presidente na Comissão de Reforma Tributária. Preparamos

um projeto que tinha começo, meio e fim, que, se não era o ideal, com certeza

iniciava a racionalização do sistema e a busca de mais eficiência e mais justiça fiscal.

Esse projeto, que o governo não quis, o Palocci pegou e disse ao Presidente Lula:

“Nós temos um compromisso com a reforma tributária, vamos mexer nesse projeto,

vamos levá-lo ao Congresso Nacional.

Fomos eu, o Governador Aécio, os 25 outros Governadores e o Presidente Lula

entregar o projeto no Congresso Nacional. Estamos indo para o final do governo Lula

e não houve efetiva decisão política de governo para fazer a reforma tributária

avançar. Houve compromisso na palavra, mas não existe uma decisão de fazer a

reforma tributária avançar na ação efetiva de governo.

Na área econômica, continuam incrustadas resistências a uma reforma tributária.

Há o medo de perder receita e o poder de utilizar, quando bem entender,

modificações no sistema tributário para aumentar a arrecadação do governo. Ou o

candidato a Presidente faz aquilo - e eu quero dizer, Deputado Sérgio Miranda, que

colocastes muito bem -, ou o candidato a Presidente vem aqui e diz: “Eu assumo

compromisso com a reforma tributária”. Mas que reforma é essa? Qual delas? Ouvi a

Ministra Dilma, o Governador Serra e a Senadora Marina Silva. Nenhum deles diz

nada em relação à reforma. Só dizem: “Faremos uma reforma tributária”. Em relação

a conteúdo, não existe nada. No fundo, no fundo, no fundo, isso acontece porque há

dúvidas em relação a entrarmos nessa discussão. Se ela não acontecer no primeiro

ano do próximo governo, no primeiro ano do próximo Congresso, passaremos

novamente por um governo sem reforma tributária.

A Senadora Marina Silva esteve anteontem em Porto Alegre e falou sobre uma

medida que - já estou chegando à conclusão - haverá necessidade de ser executada.

Mas não vejo também movimentação nenhuma nessa direção. Ou um Congresso

revisor é convocado para, no primeiro ano da legislatura do novo Congresso, fazer as

reformas política e tributária e a redefinição do pacto federativo ou haverá uma

constituinte exclusiva para fazer isso. Agora, sobre essa história de ter o

compromisso na palavra, ouvi do Fernando Henrique e do Lula a mesma posição. Os
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dois tinham o compromisso de fazer a reforma tributária. Pode o Presidente Lula ter a

vontade, mas dentro do governo tem uma ilha de resistência muito pesada. Essa ilha

de resistência está na área econômica do governo. Passou um, passou outro e pode

passar o próximo governo, quem quer que seja o Presidente.

Neste momento de debate aqui, na Assembleia Legislativa de Minas, há várias

entidades participando das discussões. Amanhã, durante todo o dia, debaterão a

mesma questão. Um candidato a Presidente que vier aqui não deve vir apenas para

dizer que deseja essas reformas. Ele deve vir para já discutir conteúdo. Qual é a

reforma que está propondo? Quando misturamos isso e cruzamos a reforma tributária

com a redefinição da Federação, temos de compreender o nosso pacto federativo no

contexto do que foi abordado pelo Deputado Sérgio Miranda no âmbito da história

constitucional do Brasil. Em 1891, Federação. Saímos de um Estado unitário. E

temos uma tradição de Estado unitário. A Constituição de 1824 estabelecia uma

monarquia com quatro Poderes, com o Poder Moderador, que estava nas mãos do

Imperador. Havia um centralismo administrativo. Onde estava o Imperador? Era

monarquia. Pois bem. Veio 1891, a segunda Constituição, Federação. E talvez tenha

sido a Federação que efetivamente dissemos que caminhava para ser uma

verdadeira Federação. Mas a República Velha começou a distorcer tudo. O

coronelismo e tudo aquilo que aconteceu durante o período da República Velha

determinavam também o enfraquecimento da Federação. Veio a Revolução de 30,

veio Getúlio Vargas. Houve avanços no processo de descentralização, que durou

muito pouco. Em 1937, no Estado Novo, houve inclusive a proibição das bandeiras

dos Estados e dos seus símbolos. Houve a centralização total. Isso durou até 1946,

com a redemocratização. Então, tivemos de novo o início de processo de

descentralização. Com a revolução, esse processo de descentralização foi para o

espaço de novo. Houve a centralização. Temos períodos muito curtos de mais

autonomia para Estados e Municípios e de menor descentralização administrativa. A

que leva isso? Leva a uma nova marcha de Prefeitos à Brasília, entre tantas; leva

Prefeitos a pedir ao governo federal que libere recursos; leva o dinheiro público a

passear absurdamente. Nós, no Congresso Nacional, vivenciamos a CPI dos anões

do Orçamento. Eu não estava no Congresso quando veio o Mensalão. Tivemos ainda
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a Operação Sanguessuga, CPIs e CPIs enfraquecendo a instituição, enfraquecendo a

relação entre Executivo e Legislativo.

E o que leva a isso? É o tipo de Federação que temos. É a situação de termos um

centralismo em que 63% do que se arrecada está nos cofres da União, 24%, nos dos

Estados e 13%, nos dos Municípios. Nesse caso ocorre um passeio do dinheiro

público que vem da União, dos Estados e dos Municípios. E os Deputados continuam

apresentando as emendas individuais. Eles não se dão conta do que representam

essas emendas individuais, para o Congresso Nacional? Mantenham as emendas de

bancadas, acabem com as emendas individuais, que dão motivo para o fisiologismo,

para o clientelismo, para a corrupção, para uma relação espúria entre Legislativo e

Executivo, quem quer que seja o governo. Isso está enfraquecendo o Congresso

Nacional, e eles não se dão conta do que fizeram no ano passado. Em vez de acabar

com as emendas individuais, eles aumentaram o valor das individuais e

enfraqueceram as de bancada.

São questões geradas pelo tipo de federação que temos, com esse passeio do

dinheiro público gerando corrupção, clientelismo e fisiologismo, que são os três

grandes problemas do País. Isso não pode continuar. Temos um quadro em que não

sabemos o que é função do Estado, o que é função do Município, o que é atribuição

da União, o que irá financiar essas atribuições. Então, quando se entrelaça a questão

tributária com o pacto federativo e com o serviço público, vê-se que a ineficiência dos

serviços públicos tem a ver com essa situação de falta de definição mais clara das

competências, de passeio do dinheiro que se perde no caminho. Isso acontece por

falta de uma Federação que defina essa questão das competências e do que irá

financiá-las.

Estamos vivendo esse momento em que há candidatos à Presidência na rua,

candidatos que estão se apresentando para assumir, a partir do ano que vem, o

comando da Nação. Acho que esse seria o grande momento de mobilização, de

pressão e de definição não apenas de compromissos, mas também de conteúdo em

relação às propostas. É muito pobre o debate. É claro que ainda se está iniciando a

campanha eleitoral, mas acho que o debate está começando muito pobre; tem que

haver maior conteúdo nessas reformas e o que cada um dos candidatos irá propor e
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fazer. E para fazer tem que ser no primeiro ano do governo.

Sobre a reforma tributária, tramita um projeto no Congresso Nacional que pode ter

as suas imperfeições, mas que é o início de uma mudança no sistema tributário. Ele

pode ser aperfeiçoado. Temos que lembrar que uma reforma tributária não entra em

vigor de um ano para o outro. O projeto de modificação do ICMS vai até 2020 para

entrar em vigor a pleno. Quando o Deputado Sérgio Miranda fala sobre a

desoneração da folha, ele tem razão. Tem que haver o cuidado em não criar um

problema. Eu também discuto essa questão de criar uma contribuição maior sobre o

faturamento do que sobre a folha. É um caminho, mas com uma redução de 20%

para 14%, 1% ao ano, sem iniciar imediatamente a aprovação no ano seguinte.

Assim, haveria um tempo para garantir que não haja nenhum tipo de problema para a

seguridade social. É claro que, quando temos a desoneração de folha, temos mais

trabalhadores na formalidade. Quem não sabe que hoje temos muitos trabalhadores

na informalidade? Também os encargos estão fazendo com que essa informalidade

cresça. Se desonerar um pouco, teremos o crescimento da arrecadação em cima da

formalização do emprego. Tudo isso tem que ser analisado. Por que uma reforma

tributária tem que ser votada o quanto antes? Porque ela entra em vigor em etapas,

com uma longa transição até para não correr risco de comprometer a seguridade

social, de comprometer as finanças do Estado. É preciso criar um fundo de

desenvolvimento que leve o desenvolvimento às regiões mais pobres. Não temos

como operacionalizar essas questões, pois elas têm um processo rápido de

implantação. Tudo irá exigir transição.

Por isso, o retardamento da reforma tributária significa ajudar a manter

desigualdade social, a manter um País que hoje vive uma situação espetacular em

termos de indicadores macroeconômicos. Deputado Sérgio Miranda, outra notícia

estourou hoje: a Romênia entrou num processo de reduzir em 25% os salários dos

servidores e as aposentadorias. Com essa crise internacional, poderá haver sérios

desdobramentos nas próximas semanas. Há o PIGS - Portugal, Irlanda, Grécia e

Espanha -, que enfrenta sérios problemas. A situação fiscal da Itália é muito

complicada. A situação dos Estados Unidos não está totalmente resolvida. O déficit

fiscal americano é absurdamente alto. A China manteve a sua economia muito
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aquecida em cima do mercado interno, de muito crédito; agora, terá de frear o crédito.

O yuan está tremendamente desvalorizado; terá de haver um processo de

valorização. Haverá turbulências, mas, felizmente, o Brasil possui fundamentos

macroeconômicos que lhe permitirão enfrentar essa provável crise internacional.

Saímos da crise com US$240.000.000.000,00 de reserva; devemos chegar a

US$250.000.000.000,00; entramos na crise com US$208.000.000.000,00 de reserva.

Enquanto a Rússia perdeu US$170.000.000.000,00, o Brasil foi de 208 para 240 e

está com 250. Ou seja, a nossa situação é muito positiva. Mas a crise nos pegará e

causará impacto, se houver, agora, deterioração da situação europeia. Saímos da

crise fortalecidos; o que começou no governo Fernando Henrique continuou no

governo Lula, com a manutenção de bons fundamentos. Quer dizer, há um sistema

financeiro totalmente regulado, capitalizado, com baixa alavancagem; vivemos num

país com inflação totalmente contida, com metas de inflação estabelecidas; enfim, há

todo um conjunto de ações que permitiram isso.

Concordo plenamente com o Deputado Sérgio Miranda quando diz que atentaram

contra a Federação, e não precisavam fazer isso. Nos quatro anos de governo,

paguei um preço altíssimo por isso: R$1.780.000.000,00, no mínimo, de dívida. E não

podia deixar de pagar esse valor à União, no máximo até o dia 10, senão a represália

seria a retenção de qualquer transferência da União, algo absurdo. Votei isso. O

Orion Cabral, Secretário de Fazenda do Rio Grande do Sul, do seu partido, me dizia:

“Deputado, o senhor verá que 12% de comprometimento de receita é um absurdo”.

Com convicção, votei favoravelmente à Lei Kandir, uma desoneração que significava

dar mais competitividade às nossas exportações. Mas, quando votamos essa lei,

havia previsão de devolução da União de 50% aos Estados. Mas nunca

regulamentamos a Lei Kandir, e, a cada ano, os Governadores têm de pedir ao

Congresso que disponibilizem recursos para o fundo da Lei Kandir. Mas esses

recursos são muito menores que os devidos pela União aos Estados. O objetivo era

um e terminou gerando mais centralização, mais problemas aos Estados e aos

Municípios. Concordo plenamente com o Deputado Sérgio Miranda quando diz que

algumas coisas que não precisavam ter ocorrido determinaram mais centralização,

menos autonomia e uma Federação mais enfraquecida. Por outro lado, não posso
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deixar de considerar os acertos da política econômica de um governo e de outro, que

nos garantiram uma situação melhor que a de outros países, para enfrentarmos a

crise, sairmos fortalecidos e enfrentarmos a próxima.

Imaginem se tivéssemos um sistema tributário e uma legislação diferente da nossa;

imaginem o que poderíamos ter se o Brasil tivesse um quadro de avanços em

reformas estruturais que não aconteceram: a política, a tributária e a redefinição da

Federação. O que acontece na Assembleia Legislativa deveria, neste momento,

ocorrer em todas as Assembleias do Brasil e deveria envolver os candidatos à

Presidência. A imprensa e as entidades presentes deveriam, a cada vinda de um

candidato à Presidência, exigir o conteúdo dessas reformas e não apenas o

compromisso de fazê-las. É necessário uma discussão mais aprofundada e uma

definição mais clara do conteúdo das reformas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência registra que recebemos duas mensagens por

telefone. Uma é do Sr. Fred Faria, de Belo Horizonte, parabenizando o Deputado

Antônio Júlio pela iniciativa deste debate, principalmente em ano eleitoral. Ele

também cumprimenta todos os presentes, de renome nacional. A outra é de Linsley

Fernandes da Silva, de Uberlândia, que pergunta ao Sr. Sérgio Miranda: “Os Prefeitos

foram a Brasília pedir mais repasses federais, mas se esquecem de cuidar da

fiscalização e da estrutura dos tributos nos próprios Municípios. Quero saber o que os

Srs. Deputados pensam sobre o assunto”.

O Sr. Sérgio Miranda - Pelas duas intervenções, vocês podem observar que o

debate é fecundo. Poderíamos ficar aqui por toda a noite e sempre com muito

respeito às opiniões do Deputado Germano Rigotto. Recebi uma pergunta por “e-

mail”: “Os Prefeitos foram a Brasília pedir mais repasses federais. Ao mesmo tempo,

esses mesmos Prefeitos se esquecem de cuidar da fiscalização de tributos nos

próprios Municípios e da estrutura dos tributos municipais. O que os Srs. Deputados

pensam sobre o assunto?”. Concordo em parte. É importante que cada Prefeito cobre

os tributos que dizem respeito ao Município. Entretanto, houve queda na

arrecadação, fruto da crise de 2008 e 2009, e, com isso, uma perda grande na

transferência para Estados e Municípios. As responsabilidades se mantêm e, às

vezes, até aumentam em função do desenrolar da crise e suas consequências
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sociais, e os Prefeitos ficaram com dificuldades para cumprir seus compromissos.

Hoje, na marcha para os Prefeitos e no debate realizado com os candidatos a

Presidente, surgiu um vídeo a que assisti pela internet e que não foi divulgado no

debate a pedido dos próprios candidatos. Nele, mostravam-se as distorções da

política brasileira. O Prefeito, por exemplo, quer fazer uma obra e vai ao Deputado.

Ele pega a autorização e depois vai várias vezes a Brasília. Por fim, não consegue o

dinheiro; teve empenho, mas não foi pago, ficou em restos a pagar. Ou seja, o vídeo

exibia o papel de deformação da vida política causado por esse tipo de prática.

As emendas individuais surgiram em consequência da CPI do Orçamento. Participei

da primeira comissão. Para dar certa igualdade aos parlamentares, falava-se de algo

em torno de R$300.000,00, R$500.000,00. Hoje, são R$12.000.000,00 por

parlamentar, por Deputado, por Senador. Isso cria uma enorme distorção, e a ação

do Deputado visa, basicamente, garantir o apoio de Prefeitos, que votam não de

acordo com sua consciência ou representação, mas conforme o nível de liberação

das emendas. Isso é muito preocupante.

Parabenizo a Assembleia pelo documento divulgado hoje, pois mostra o grau de

profundidade do debate realizado aqui sobre a reforma tributária, que mostra as

ameaças ao pacto federativo, fruto da reforma. Considero o debate atual e relevante.

Espero comparecer aos debates amanhã também. Pelo nível dos debatedores,

acho que teremos uma bela discussão, tanto de manhã como à tarde. Muito obrigado

pela atenção.

O Sr. Germano Rigotto - Pergunta do Antônio Brito, de Capelinha: “Nenhum dos

presidenciáveis ou pré-candidatos estão falando da reforma tributária

especificamente. Gostaria de saber sua visão. O que é que tem que ser reformado?

Seria a implantação do imposto único? Qual seria a outra solução?” A pergunta do

Antônio Brito talvez tenha sido feita um pouco antes de eu ter avançado na análise

que fiz sobre tipo de sistema tributário que devemos ter. A proposta do imposto único

surgiu com Marcos Cintra Cavalcanti e foi levada para dentro do Congresso Nacional

pelo Deputado Flávio Rocha. Mas nem Marcos Cintra, que é defensor dos chamados

tributos não declaratórios, nem Flávio Rocha, que não é Deputado Federal, mas um

empresário de muito sucesso hoje, defendem mais o imposto único. Não há como ter
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um sistema tributário com base em um único tributo. A ideia é que esse sistema

tributário ficasse diretamente vinculado a uma contribuição ou imposto sobre

movimentação financeira. Imaginem qual é a alíquota desse imposto, para significar o

total de arrecadação. Ia acontecer uma monetarização e toda uma busca de evitar o

pagamento desse tributo com uma alíquota muito alta. Uma coisa é uma CPMF com

uma alíquota baixa, outra coisa é um imposto sobre movimentação financeira com

uma alíquota altíssima que significasse a necessidade de manter as máquinas da

União, dos Estados e dos Municípios funcionando.

A ideia do imposto único serviu para fomentar a discussão da necessidade de ter

um sistema tributário mais racional. Vejo avanços na proposta que está no Congresso

Nacional na direção dessa racionalização, na busca da justiça fiscal, porque há a

desoneração dos produtos essenciais, há a diminuição do número de alíquotas. Por

exemplo, temos 52% de tributos dentro de uma garrafinha de água mineral. E são

cinco ou seis Estados com alíquotas diferentes. Então, o quadro do sistema tributário

nacional é muito complicado e nada de transparência em relação à tributação que

existe em cada produto que consumimos.

A proposta que está no Congresso tem avanços, mas pode avançar muito mais no

processo de discussão se houver, por parte do futuro Presidente ou Presidenta, uma

decisão efetiva de fazer essa reforma andar. Se houver decisão política e discussão

de conteúdo, não tenho dúvida de que ela poderá avançar, sempre lembrando que a

implantação vai perpassar o próximo governo. A reforma tributária pode ser votada

em 2011, mas a sua implantação na totalidade vai passar o final do próximo governo.

Não podemos perder mais tempo. Acho que era isso: o que tem de ser reformado e

qual seria a solução? Seria um sistema diferente desse, mas não com esse grau de

simplificação do imposto único, que, no meu modo de ver, serviu para mostrar a

irracionalidade do sistema tributário, mas não como solução.

Quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade de ter estado neste painel de

abertura ao lado do Deputado Sérgio Miranda, que é uma pessoa por quem tenho um

respeito muito grande. Agradeço ao meu Vice-Presidente, Deputado José Henrique, o

convite que a Assembleia Legislativa nos fez, a todos os Deputados e à Sra.

Deputada. Agradeço ao Deputado Antônio Júlio a iniciativa, esperando que os
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trabalhos de amanhã sejam muito proveitosos e que isso sirva de exemplo para

outras Assembleias Legislativas do Brasil. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a especial de amanhã, dia 20, às 9 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.

ATA DA 11ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 20/5/2010

Presidência do Deputado Antônio Júlio

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Conselheiro Sebastião Helvécio -

Palavras do Sr. Dércio Garcia Munhoz - Palavras do Sr. Fabrício Augusto de Oliveira

- Palavras do Procurador de Justiça Antônio Joaquim Fernandes Neto - Palavras do

Sr. Waldir Silva Salvador de Oliveira - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Antônio Júlio - Djalma Diniz - Walter Tosta

- Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 9h15min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

- O Deputado Adelmo Carneiro Leão, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de debates “Pacto
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federativo, questão tributária, políticas públicas no Brasil”, com o objetivo de discutir a

influência do pacto federativo e da questão tributária na autonomia e na atuação dos

entes federados do Brasil, especialmente no tocante à formulação, gestão e

financiamento de políticas públicas. Nesta manhã, haverá a apresentação do painel

“Pacto federativo e políticas públicas no Brasil”.

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.

Sebastião Helvécio, Conselheiro do Tribunal de Contas e ex-Deputado desta Casa;

Dércio Garcia Munhoz, mestre em Economia e membro consultivo do Instituto de

Pesquisa Econômica Aplicada; Fabrício Augusto de Oliveira, doutor em Economia e

Professor da Fundação João Pinheiro; Antônio Joaquim Fernandes Neto, Procurador

de Justiça da Procuradoria de Direitos Difusos e Coletivos do Ministério Público do

Estado de Minas Gerais; e Waldir Silva Salvador de Oliveira, Superintendente da

Associação Mineira de Municípios - AMM -; e a Exma. Sra. Celina Maria de Souza,

pós-doutora em Ciência Política e pesquisadora associada do Centro de Recursos

Humanos da Universidade Federal da Bahia.

Palavras do Sr. Presidente

Fizemos uma inversão na ordem de exposição dos convidados e daremos a palavra

primeiramente ao Sr. Sebastião Helvécio, Conselheiro do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais, um dos idealizadores deste ciclo de debates. Quando, na

Assembleia Legislativa, elaboramos um documento sobre a reforma tributária, ele foi

o Presidente da Comissão que realizou esse trabalho e eu tive o prazer de ser o

relator. Nessa época, tivemos a ideia de discutir o pacto federativo, pois chegamos à

conclusão de que reforma tributária sem pacto federativo fica mais capenga e de que

precisávamos realmente fazer uma discussão política sobre o tema. Por isso tenho a

grata satisfação de estar ao lado dele, que é hoje Conselheiro do Tribunal de Contas

e nos dará a honra de ouvi-lo falar sobre o tema.

Palavras do Conselheiro Sebastião Helvécio

As minhas palavras objetivam parabenizar a Assembleia Legislativa de Minas

Gerais por esta iniciativa, porque entendo ser a discussão sobre pacto federativo

extremamente oportuna e, para o Estado de Minas Gerais, de grande relevância.
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Quero também dizer da minha alegria de estar nesta mesa ao lado do Deputado

Antônio Júlio, que, certamente nesta Casa, é um dos grandes entusiastas da questão

do aprimoramento do nosso pacto federativo. O Deputado Antônio Júlio tem sido uma

voz atuante no Parlamento mineiro, e o seu posicionamento na defesa intransigente

da revisão do pacto federativo tem levado a Assembleia Legislativa de Minas a

extrapolar fronteiras, a fim de que, cada vez mais, tenhamos uma escala importante

de adesão para o estudo desse tema. Quero também, especialmente na manhã de

hoje, ressaltar a qualidade dos ilustres conferencistas, tanto o Prof. Dércio quanto o

Prof. Fabrício e o representante da nossa querida AMM, que participam deste evento.

A minha intervenção será bastante rápida, já que, na verdade, o nosso objetivo é

ouvir os especialistas sobre essa questão. Contudo, pedi ao Deputado Antônio Júlio

que permitisse essa inversão da ordem - já que estava prevista - minha participação

na parte da tarde -, porque eu gostaria de conversar com os senhores sobre alguns

tópicos. Desejamos, nesta primeira fase, recordar as origens do nosso sistema

federal de governo, que nasceu a partir da Constituição americana. O famoso trio

Hamilton, John Jay e Madison teve a oportunidade, por meio dos artigos federalistas,

de criar a doutrina federalista. Na verdade, a ideia de governo federal e de união de

Estados é muito mais antiga e podemos percebê-la em grandes filósofos, como, por

exemplo, Immanuel Kant. Mas, certamente, para a nossa conversa, vale a formação

da constituição americana, que mostra essa ideia extraordinária de uma mesma

região geográfica com autonomia política para mostrar os caminhos.

Nesta outra lâmina, queremos destacar a importância do federalismo como parte de

organização do poder político. Aqui, quero realmente deixar de modo bastante

sintético - ainda mais por estar ao lado de professores tão relevantes e do

representante da nossa AMM - a preocupação que temos especialmente com o caso

brasileiro: entre os 195 países do mundo, 24 hoje são federações, e o único que tem

um modelo trino em sua organização constitucional é o Brasil, não existindo outro

similar com três entes federados estabelecidos constitucionalmente: União, Estados e

Municípios. E, nesse jogo do federalismo como instância de poder, minha grande

preocupação, Prof. Fabrício, ao longo desses 20 anos da Constituição Cidadã de

1988, é o fato de a figura do Estado federado estar sendo cada vez mais minimizada.
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É extremamente importante que nós, a partir de Minas Gerais, resgatemos a

importância dos governos federados, dos governos estaduais como elementos

fundamentais para o planejamento de políticas públicas, exatamente no sentido de

haver essa grande quantidade de Municípios no Brasil, cerca de 5.560, sendo Minas

Gerais, particularmente, o maior berçário deles, pois tem 853 Municípios.

Aí, fui buscar a definição do autor que acredito ser a maior referência como marco

analítico do federalismo, o Prof. Elazar, do Canadá. Ele nos mostra, com muita

clareza, exatamente nesse texto original, que o termo “federal” é derivado do latim

“foedus”, que, como o hebreu “brit”, significa pacto. Ao pé da letra, hoje estamos

fazendo aqui um pleonasmo, pois pacto federativo, na verdade, é uma repetição, uma

vez que federação já pressupõe a existência de um pacto, que, no nosso caso, é feito

por meio das constituições. E somos o único país com três constituições: a federal, a

estadual e a municipal, que é a lei orgânica. A presença desses três entes federados

exige tanto do mundo acadêmico quanto do político uma atenção cada vez mais

presente. Mas, se continuarmos nessa leitura do conceito do Prof. Elazar, veremos

que, na essência, o arranjo federal é um tipo de participação estabilizada e

regularizada por um pacto em que são mantidas relações internas que refletem um

tipo especial de compartilhamento que deve prevalecer entre os parceiros,

especialmente o mútuo reconhecimento de suas integridades e uma especial atenção

na identidade de cada um.

Curiosamente, trouxe esse nominal das constituições. Embora o governo

implantado na Convenção da Filadélfia seja o primeiro governo federal, a Constituição

americana não fala em governo federal. A primeira constituição que estabeleceu,

literalmente, que um Estado era federal foi a da Argentina em 1853, ao dizer que a

Argentina é uma república federal. Esse foi o primeiro país a ter, por sua constituição,

identidade federal. Hoje, por coincidência, nas Américas há apenas três países

federais: a Argentina, o Brasil e a Venezuela. O único que tem o nome “Federativa” é

o Brasil. A Argentina se chama apenas República da Argentina; o Brasil, República

Federativa do Brasil; e a Venezuela, República Bolivariana da Venezuela. Depois,

vêm as constituições da Suíça, do México, etc., consolidando-se a ideia do

federalismo.
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O ponto vital a que nos devemos ater é sempre buscar a simetria do modelo

federal. Trouxe o que os autores chamam de hexágono da simetria, porque, na

verdade, se temos um triângulo - União, Estados e Municípios -, teoricamente

podemos construir uma região de harmonia entre os três entes. Na verdade, o

federalismo brasileiro é extremamente assimétrico. Para lembrar, compõem esse

hexágono: a repartição plural do Estado, a repartição de competência entre o governo

central e os governos subnacionais - abrangendo-se legislação e tributação. Aliás, o

Deputado Antônio Júlio é um defensor intransigente desse aspecto. Hoje vivemos um

instante em que os governos estaduais podem delegar à União a legislação sobre

ICMS, que é a principal fonte de financiamento dos governos estaduais. Não

podemos perder de vista esses valores do federalismo simétrico. Compõem ainda o

hexágono a possibilidade de intervenção nos Estados membros, que não obedecem

ao pacto federativo, o Poder Judiciário dual, o poder constituinte originário e derivado

- em Minas Gerais já tivemos a quarta constituinte em 1989 - e, finalmente, a

organização bicameral do Poder Legislativo Federal. Esses são os princípios que

sempre devemos defender para buscar a simetria do modelo federativo.

Vamos encerrar essa reflexão com uma frase do Prof. Carré de Malberg - entre os

europeus, talvez seja o que mais tem a visão de modelo federal. Particularmente e

apesar de toda a crise que vive a Grécia, berço da democracia, tenho convicção

absoluta de que se trata de uma pequena turbulência e que o grande destino da

União Europeia será uma federação. Em 1946, Churchill, na Universidade de Zurique,

disse sobre o sonho de haver os Estados Unidos da Europa, e isso acabará se

consolidando. A ideia do cidadão europeu é uma verdade extraordinária. Há dias, o

Deputado Michel Temer, Presidente do PMDB, fez um pronunciamento muito

interessante. Segundo ele, apesar de toda a crise do euro, só a grande vantagem de,

desde a 2ª Guerra Mundial, não terem ocorrido invasões entre países europeus já é

valor extraordinário. Esse é o grande caminho do federalismo: evitar a guerra; a ideia

da paz perpétua já defendida por Kant. Mas vamos ater-nos à seguinte frase do Prof.

Carré: o Estado federal é simultaneamente um Estado e uma federação de Estados.

Ou seja, nunca podemos nos esquecer de que somos mineiros. Evidentemente, cada

um nasceu em sua cidade, mas temos a nossa identidade regional e a nossa
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identidade nacional.

O Prof. Pelayo nos oferece também uma interessante reflexão: o Estado federal

deve ser capaz de promover a unidade a partir da diversidade. Se observarmos

repúblicas federativas como a Espanha, em que há autonomia com problema de

etnia, ainda assim se consegue entendimento. Num país como o nosso, cada vez

mais temos que buscar harmonia da legislação entre Municípios, Estados e governo

federal. Assim, é fundamental a existência de trabalhos, como este realizado pela

Assembleia, para que possamos colher subsídios e colocar o movimento federalista

no rumo certo.

Há um problema que todos nós estamos sempre discutindo: a Constituição Federal

dá missões específicas para a União, missões específicas para os Municípios, e o

Estado fica naquela função residual; com algumas funções concorrentes com as da

União e outras concorrentes com as dos Municípios. Exatamente por causa disso,

vivemos diariamente as dificuldades de entender o que é constitucional e o que não

é. Temos que avançar e buscar mais clareza sobre o que é competência dos Estados

Federados, o que é competência da União e o que é competência dos Municípios.

Quase sempre, essa assimetria do modelo federativo está sendo tomada por

questões que tentam buscar a simetria.

Deixo, por fim, essa frase de alerta: os Estados Federados devem exercer o poder

da auto-organização para exercerem nessa atividade a autonomia constitucional de

que irradiam a autonomia política, a autonomia administrativa, a autonomia judiciária,

a autonomia legislativa e a autonomia financeira.

É muito importante que todos nós, representantes e militantes da Academia e de

qualquer instituição, entendamos claramente que não centralizar não é o mesmo que

descentralizar. Não podemos pensar que a mera transferência de um recurso garanta

a sua autonomia. Deve haver dispositivos para se garantir a autonomia sem se ficar

na dependência de um pires na mão, de uma transferência que, de uma hora para a

outra, pode desaparecer por uma questão infraconstitucional.

Nessa questão, entendo que a governança deve exigir dois aspectos fundamentais

de caminhos, e um deles é a rede cooperativa. Defendo - e o Presidente desta Casa,

Deputado Alberto Pinto Coelho, no Colegiado, também tem realizado esse trabalho -
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a ideia de criarmos leis federais. Temos de distinguir a lei federal da lei nacional: a lei

federal é aquela que os entes da Federação discutem e sobre a qual tentam chegar a

um acordo; a lei do governo da União, ou seja, unionista, por sua vez, é aquela que

todos os entes devem passar a aplicar, como, por exemplo, a criação das

contribuições.

Na época da Constituição de 1988, vivíamos basicamente dos impostos. Eles -

principalmente o Imposto de Renda e o IPI - financiavam o Fundo de Participação dos

Municípios e o dos Estados. Hoje, a criação das contribuições, salvo a participação

dos entes federados, é uma assimetria desproporcional, pois já representam mais

para o erário da União que a própria arrecadação dos impostos. Temos de estar

atentos a isso.

A segunda questão, que é talvez o grande novo detalhe e o grande tema atual - e

acredito que seja o grande futuro dos Legislativos, tanto municipais quanto estaduais,

e dos seus órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas -, é o trabalho

interinstituições. Podemos apoderar-nos de conhecimentos vindos da Academia.

Esse enleamento entre a Academia e as associações representativas das instituições

que se qualifica cada vez mais é muito importante. Hoje, buscam-se dados

constantes na Associação Brasileira de Municípios - ABM - e da AMM que podem

robustecer as suas posições, sem falar desse constante encantamento, que é o

trabalho legislativo, uma oportunidade de se produzirem textos novos de acordo com

a nova sociedade que surge. Nesse trabalho, gostaria de destacar - e certamente os

conferencistas de hoje abordarão isso com detalhes - a questão da avaliação de

resultados. Não basta, pura e simplesmente, o gestor público brigar por mais recursos

- é evidente que isso é fundamental, pois nunca o recurso será grande demais para

atender à demanda; o crescimento das demandas sociais na sociedade

contemporânea é visível -, mas é absolutamente fundamental que, para cada

programa e ação de um plano plurianual ou orçamentário, haja uma medida desse

efeito, para que possamos, cada vez mais, ajudar quem decide as políticas públicas a

fazer isso com ferramentas que possam trazer melhor desempenho da nossa

comunidade.

Acredito que a presença dos indicadores deixa de ser um assunto meramente
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acadêmico para passar a frequentar as Câmaras Municipais, as Assembleias

Legislativas, o Congresso Nacional e também os órgãos que auxiliam o

assessoramento do controle externo, como Tribunais de Contas da União e dos

Estados. Aí está o Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos

Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros - Promoex -, que criamos em nível

dos Tribunais de Contas estaduais para verificarmos a economicidade dos resultados.

Não basta simplesmente verificar se o gestor púbico gastou aqueles índices

percentuais previstos para a saúde e para a educação: é preciso verificar se aquele

recurso está transformando os indicadores daquela região. Essa visão moderna do

“accountability” serve exatamente para melhorar a gestão e não entravar o poder

decisório das autoridades. O Presidente Lula se insurge, por exemplo, contra

algumas medidas do TCU, que quer saber se determinada obra pública está com

preço razoável ou compatível com seu fluxograma, mas isso serve para melhorar a

gestão, e não para impedir que o Executivo faça aquele determinado tipo de

programa. Quanto maior o enleamento entre o controle e o gestor, certamente mais

eficaz será a administração. Aproveito a presença da nossa querida AMM para dizer

que o meu convencimento pessoal é que será um grande trabalho a valorização dos

controles internos nas administrações em qualquer nível.

Temos que acabar com o mito - e certamente os professores nos ajudarão em

relação a essa visão - de que os governos subnacionais são inferiores ao governo

federal. Temos que fazer um enfrentamento muito claro dessa questão e não achar

que os técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional são os detentores de todo o

conhecimento, de toda a verdade e que o que vem dali não pode ser discutido nem

modificado. Na verdade, quem tem poder são os Poderes Legislativo, Executivo e

Judiciário, esses é que têm capacidade de representação.

Para mim, os caminhos desse novo estadualismo, da valorização do Estado como

ente de planejamento se assentam na eficiência administrativa, para fazer mais com

menos, e na regionalização e na descentralização das políticas. Temos que entender

que a nossa diversidade terá que ser tratada de modo diferente. Não basta mais

aquele ideário da Revolução Francesa de igualdade; hoje queremos equidade, ou

seja, que os diferentes sejam tratados de modo diferente. O exemplo moderno e
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interessantíssimo que vivemos em Minas Gerais, quer seja na Assembleia, quer seja

no âmbito do Tribunal de Contas, é essa dicotomia muito interessante em que não

fazemos mais uma administração focalizada em Secretarias, mas em programas e

projetos, com uma ação multidisciplinar. Cada vez mais essa visão multidisciplinar da

administração atende aos princípios da geopolítica.

Termino com a ideia dos consórcios intermunicipais, que também são pioneiros em

Minas Gerais. Poucas pessoas os destacam, mas foi na Assembleia de Minas, ainda

na década de 90, por um trabalho da Comissão de Saúde e do Tribunal de Contas do

Estado, que foram fornecidos elementos para subsidiar o que, depois, permitiu que os

consórcios intermunicipais se tornassem figura jurídica dentro de nosso Direito - hoje,

o mesmo se aplica às regiões de desenvolvimento e às regiões metropolitanas.

Não falaremos sobre o tema da metodologia da avaliação, que deverá ser tratado

por um especialista, o Prof. Fabrício. É o marco lógico, a avaliação dos projetos com

capacidade de identificação. Temos uma luta constante, e os recursos são pequenos.

Faço um programa focado numa determinada população, escolho um público-alvo ou

faço um programa universal? A tendência para a equidade, muitas vezes, justifica a

focalização de uma determinada política pública. Não podemos confundir os objetivos

de um programa com os resultados. Essa distinção é importante quando fazemos

políticas federativas.

Despeço-me de todos, deixando o nosso “e-mail” para possíveis comentários.

Renovo a minha crença no Parlamento. Tenho a absoluta convicção de que a arena

ideal para se resolverem políticas públicas não é o ativismo judicial, que muitas vezes

ocorre, quando o Judiciário interfere tremendamente no orçamento de determinada

prefeitura, por intermédio de uma discussão; não é, pura e simplesmente, a produção

do meio acadêmico, distante da realidade; mas é o que estamos fazendo nesta

manhã e que a Assembleia de Minas faz diariamente: a discussão com a sociedade

sobre suas prioridades. Tenho a convicção de que o local, a arena, o sítio para se

debater política pública é o plano plurianual e, depois, a diretriz e as nossas leis

orçamentárias. Deixo um grande abraço e agradeço a oportunidade de participar

deste encontro.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides”.
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Palavras do Sr. Dércio Garcia Munhoz

Bom-dia. Agradeço o convite da Assembleia Legislativa de Minas para participar

deste evento. É uma questão de extrema importância e oportunidade. Cumprimento,

na pessoa do Deputado Antônio Júlio, os demais componentes da Mesa.

O tema que ora se discute envolve reforma tributária, pacto federativo, Lei de

Responsabilidade Fiscal e questões institucionais. Temos um modelo de governo em

que, teoricamente, as coisas funcionam bem, harmonicamente e, à medida que o

tempo passa, percebemos que, cada vez mais, alguns governos ou níveis de

governos podem cada vez menos. Isso gera um conflito potencial. O conflito potencial

explicita-se quando os adversários - digamos, os vários entes - têm forças que não

são muito desniveladas. Como essa disfunção, que ocorre no Brasil, vai

concentrando poder então o conflito é potencial. Ele não se realiza exatamente pela

fragilidade com que se colocam especialmente os Estados e Municípios. Isso envolve

a questão institucional. O que observamos na discussão da reforma tributária é que

ela está mudando há gerações. Sua discussão começou em 1991, proposta pelo

Presidente Collor; não sei qual era sua intenção. O fato é que ele fez a primeira

reunião, em 1991, para discutir a reforma tributária. E foi uma reunião até melancólica

ou surpreendente para alguns, porque todos os que nela compareceram foram com

reivindicações de aumentar a participação no bolo ou reduzir a contribuição para o

bolo. O governo federal foi lá com intenção de não abrir mão de recursos; os

governos estaduais e municipais queriam mais recursos; os sindicatos desejavam

menos imposto de renda; e a Federação das Indústrias reivindicava a mudança da

tributação da base produtiva para o comércio, para pagar, como contribuinte

substituto, e os impostos seriam recolhidos na venda. E o comércio, claro, tinha uma

posição antagônica. Ele achava que não se devia pagar imposto na distribuição, que

os impostos deveriam ser pagos na origem, na produção. Inacreditável como as

posições eram absolutamente conflitantes. Não é à toa que estamos, há 20 anos,

discutindo isso.

Quem vem acompanhando a discussão, observou que, durante os anos 90, houve

uma tentativa séria, por parte do Congresso, através de uma comissão presidida pelo

Deputado Rigotto, de conciliar as coisas. E aí aconteceu algo que foi mostrando como
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se dava o jogo e se distribuíam as cartas. Sempre que a Câmara avançava em algum

ponto de consenso, o Executivo mandava uma nova mensagem mudando a proposta.

Incrível. Às vezes, um Ministro mandava uma mensagem e, depois, outro Ministro

mandava outra. Chegou a vir mensagem deste tipo: “Qual é a questão?”. Não havia

interesse federal na discussão da reforma tributária e muito menos do pacto

federativo. Pelo contrário, duas coisas aconteceram nos anos 90. Primeiro, houve o

aumento da carga tributária. Estamos vendo no gráfico. Saímos de 1993. O ano de

1993 é um dado confiável, porque, em 1990, tivemos uma série de taxações

extraordinárias com o Collor; 1992 foi um ano de transição; 1994 foi o ano da nova

moeda; então 1993 é o ponto que temos de confiança. Saímos de 1993 com uma

carga tributária de 25% e chegamos, em 2003, com 35% aproximadamente. Saímos

de 25,3% para 35%. Paramos em 2003 porque o IBGE mudou as metodologias, e as

coisas não se tornaram mais comparáveis. Mas hoje, é reconhecido, estaria em torno

de 35%. O primeiro ponto é que uma carga tributária de 25% significa que um

produto, por abstração, sem impostos, chegaria a 75% no mercado. Quando jogo

25% de impostos em cima dele, ele chega a 100%. Isso significa que a taxação

média é em torno de trinta e poucos por cento. Quando chega a 35%, significa que o

produto chegaria, sem imposto nenhum, na média, a 65%. Como chega pelo preço de

100%, quando jogo 35% de impostos, dá perto de 60% de tributação. Então, é

imposto mesmo sobre o produto, sobre o valor adicionado. Ou seja, quando digo sem

impostos, digo quanto gasto disso com salários, juros, lucros etc. para fazer o

produto. Então, quando passo de 25% para 35%, estou passando de 33% mais ou

menos para quase 60% de taxação média.

Quando se dava a questão do aumento de carga tributária, ocorria algo mais que

diz respeito às relações dentro da Federação. À medida que o governo federal

avançava na carga tributária, ele avançava por meio de contribuições e não de IPI,

Imposto de Renda, impostos que eram distribuíveis para os Municípios e Estados. Ele

avançava em contribuições que não eram repartíveis, o que significava que não

estavam concentrando os recursos na área federal. Esse era um problema

institucional, porque afrontava o pacto federativo. Se eu pegar a Constituição, vejo um

modelo de distribuição de recursos. Mas, depois, começa-se a mexer na carga
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tributária, com habilidade, de modo a não reparti-la com os governos estaduais e

municipais, fortalecendo politicamente o governo central. Se estava fortalecendo em

termos de recursos, estava fortalecendo politicamente. E o governo federal sempre

procurou subjugar os governos estaduais, especialmente. Em 1991, por aí, o

governo, quando foi discutir o problema de endividamento dos Estados, fez um

mapeamento de compromissos apenas por 90 dias. E assim o fez porque os novos

governos assumiriam em seguida com a dívida explodindo em suas mãos. Isso é

ardiloso no início dos anos 90. Antes do aumento da carga tributária, já havia a

intenção de se submeter politicamente os novos governos.

Quando houve o aumento da carga tributária e fomos reduzindo proporcionalmente

o fundo de participação dos Estados e Municípios, começamos a criar os problemas

desta discussão, e a reforma tributária acabou sendo abandonada pelo governo

federal. Como discutir reforma tributária se o governo queria isso, e conseguiu, e

agora chegam os outros querendo que se reparta o bolo, já que todo o modelo foi

construído exatamente para não se repartir? O governo federal nunca teve interesse

nisso. Veremos como podemos fazer uma reforma tributária.

Quando se aumenta a carga fiscal, encontram-se os perdedores. Quando se

aumentam os impostos e os juros - é aquela história de que não há almoço grátis -,

alguém paga. O PIB, que está a toda hora no jornal, é o valor dos bens e serviços

produzidos em determinado período, bens e serviços finais. O PIB é a soma desses

aparelhos daqui, mais sapato, camisa, etc. No preço disso, uma parte é salário; outra,

juros; outra, impostos, etc. Sempre que se mexe com algo, aumentando um pedaço

daqui, deve-se diminuir no pedaço de alguém. Aumenta-se o juro, mas diminui-se o

juro no pedaço de alguém; aumentam-se os impostos, mas se diminuem os impostos

na parte de alguém.

De acordo com esse gráfico, à medida que se aumentavam os impostos e a carga

tributária, algo caía na economia brasileira, que eram os salários e a renda de

autônomos, a renda do trabalho. Na mesma proporção que subiam os impostos, a

participação do trabalho na renda global ia diminuindo, ou seja, um princípio inevitável

porque, ao invés de os impostos terem sido reduzidos, eles foram aumentados. Como

reduzir juros se eles estão sendo elevados e os bancos estão ganhando mais? A
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conta não fica praticamente para ninguém. Poderiam jogar a conta em cima dos

exportadores, segurando o câmbio lá embaixo. Todavia isso facilitaria a vida dos

importadores, transferindo-se de um para outro. A conta caiu aqui, e isso teve

consequências.

Ao longo dos anos 90 até o início deste século, a economia estava parada, e não

era nada acidental. Estava parada porque, à medida que o governo federal

aumentava a carga tributária com seu poder, reduzia a participação nos salários,

travando a economia. Graças a Deus, os chineses destravaram a economia mundial,

e o Brasil foi no vácuo, caso contrário, nossa economia estaria travada até hoje. Para

percebermos como isso funciona, inverti uma das variáveis para ver o que

aconteceria. Inverti a carga tributária. Ao invés de ela subir, estou fazendo os

mesmos movimentos em sentido contrário e, ao lado, coloquei a do salário.

Observamos que estão juntinhas e, à medida que sobe 1% de carga tributária, cai 1%

do PIB da renda do trabalho. Não se pode tomar decisões na área tributária sem levar

em consideração as consequências, como se não houvesse reflexos em termos

sociais e econômicos. Obviamente, com isso estou fragilizando os mais fracos, os

assalariados. Não se pode tomar medidas desse tipo na área de juros e de impostos

sem pensar no todo. Essas decisões têm impacto tão grande sobre a população, que

costumo dizer que são decisões do Estado-Maior; ninguém pode decidi-las

isoladamente. Assim, vimos como as coisas aconteceram. Por que a discussão da

reforma tributária não interessa ao governo central?

Primeiro, porque vocês já notaram que discutir reforma tributária envolve dois

aspectos: ou reduzir a carga tributária, ou redistribuí-la. O governo federal não tem

interesse, mas isso tem uma história. Nos anos 90, para segurar os preços

artificialmente, segurou-se o câmbio. Passamos, então, a importar a preços baixos,

consolidando-se o real; mas câmbio barato - ou seja, dólar barato - dificulta a

exportação. Então, o Brasil foi fazendo um rombo externo que chegou perto de

US$200.000.000,00. Como posso sobreviver em um mundo se gasto mais dólares

que recebo? Ora, tomando emprestado. E o governo começou a aumentar os juros

internos para atrair dólares para fechar as contas. À medida que fazia isso, como

atraía dólares? Com títulos públicos de juros altos. Aumentou-se a dívida,
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aumentaram-se os gastos do governo. Se aumentaram os gastos do governo, o

aumento de receita era uma imposição. Se tenho juros maiores, preciso aumentar a

receita. Por isso o governo federal nunca se interessou por discutir essas questões.

Por isso surgiu o superávit primário, muito comum hoje. Tem de fazer o quê? Guardar

parte dos impostos para pagamento de juros. Virou algo sagrado.

Nesse momento, duas entidades passam a desempenhar um papel na vida política,

no quadro institucional brasileiro: uma é o Banco Central, que, por administrar a

política de câmbio, de capitais externos, de taxas de juros, ascendeu como

autoridade; e a outra é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que surgiu como uma

marotice. Foi votada no Congresso, onde participei de muitas discussões que diziam

que essa lei era um absurdo, pois amarra os governos estaduais e os governos

municipais, enquanto o governo federal pode tudo. Então, era um instrumento para

controlar politicamente as demais entidades. Foi muito importante essa regra para,

por exemplo, estabelecer limites nas despesas salariais; ao menos deu aos

governantes força, poder político para manter uma estrutura orçamentária compatível

com as receitas de que dispõem. Mas o fato é que se colocaram todas as dificuldades

para os Estados, especialmente quanto à questão do endividamento, e a área federal

ficou completamente livre. Isso se discutia antes da Lei de Responsabilidade Fiscal,

que, em parte, é uma farsa. Interessante quando se procurou disciplinar e, como

disse, até se fortaleceu a ação de Prefeitos e Governadores para trabalhar dentro de

certos parâmetros. Mas isso foi injusto, foi uma farsa, uma vez que só os governos

municipais e estaduais estavam submetidos a ela.

Bom, aqui chegamos à discussão: recentemente o governo federal enviou outra

proposta de reforma tributária. Em 2006 houve outra reforma tributária, mas ela não

avançou. E não é fácil avançar, porque a questão essencial de carga tributária

ninguém quer discutir. O que estamos discutindo é se vamos pegar e juntar alguns

impostos, como o IVA federal; mas o IVA federal vai ficar tão grande que não sei

como será feito. Quando se coloca uma série de impostos, como Cofins, Contribuição

Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - no Imposto de Renda, Cofins com IPI, etc., cria-

se uma alíquota tão grande que é muito difícil administrá-la, porque, quanto maior a

alíquota - e se ela chegar a níveis desproporcionais -, mais difícil impedir a sua
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sonegação.

Discussão sobre o ICMS é muito difícil de fazer. Define-se ICMS na origem ou não?

Então, as coisas ficam paradas. Isso envolve perda de recursos. As coisas ficam

paradas ali. A essa altura, quando se fala em reforma tributária, temos de tentar saber

o que se está discutindo, o que se pretende. Por que não se chega a um acordo? A

situação ficou quase como uma bússola sem rumo. Não sabemos se a discussão é

para cá ou para lá e o que se está procurando exatamente. Foi por isso que ela

entrou num desvio e passou a ser algo desconhecido. Para mim é fundamental

discutir a questão federativa, que envolve o problema de receitas e atribuições.

Quanto à questão de concentração de recursos, numa carga tributária de

aproximadamente 35% em 2007, 23,5% do PIB eram destinado para o governo

federal; 9%, para o governo estadual e 2,2% para o governo municipal. Ora, como as

pessoas vivem no Município se ele não tem receita? Só 2% do total do PIB já

destinado para o Município, enquanto para o governo federal são destinados 23,5%.

Aí, é que vemos quem tem o caixa na mão. Na reforma tributária, o governo quis

também chamar para si o ICMS, apesar de ter havido grande resistência. A verdade é

que quem tem o caixa na mão, dita as regras.

Aqui, embaixo, vemos a situação final depois das repartições de renda: o governo

federal com 17,5%; o governo estadual com 9,8% e o governo municipal com 7,4%.

Sabemos que 5% do governo municipal dependem de transferências. O que

aconteceu em 2008, quando o governo federal usou o IPI para fazer uma política

dicíclica? Ao reduzir o IPI para incentivar a indústria na crise, tirava

R$5.000.000.000,00 dos Estados e Municípios, que eram a perda de receita. Ou seja,

fez bonito com o chapéu alheio. Essa não é uma transferência absolutamente certa. É

como no caso das exportações, da Lei Kandir, em que o governo dá, mas não dá.

Embora seja uma lei, é assim. É como a Cide, cujos recursos deveriam ser

distribuídos depois, mas o governo federal ficou com eles. Então, é preciso discutir

essa questão das receitas. O problema é até onde o governo federal pode mexer

nessas coisas sem garantir a permanência das receitas. Os Municípios que tiveram

essa perda de receita, ficaram numa situação muito difícil, já que o Fundo de

Participação era uma parcela grande das rendas. O governo fez uma compensação
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parcial dessas perdas, mas com aquela figura paternalista: “Vamos conceder um

favor a vocês e repor parte das perdas.” Ora, o responsável por essas perdas é o

governo federal. Há o poder de arbítrio na área federal. Isso requer que se discuta o

problema de receitas e de atribuições. Desde a Constituinte em 1988 que se discute

isso: temos um quadro de distribuição de receita, mas não temos uma definição de

distribuição de responsabilidades. Isso ficou para ser regulamentado. É necessário

rever essas questões, porque o Município fica com uma pequena parcela de receitas,

mas também fica com incumbências terríveis, como o problema de transporte urbano,

de habitações para as pessoas de baixa renda, de saúde - verdade que há o SUS,

mas o Município tem uma carga grande nisso aí - , e do saneamento. Ao verificar os

índices de domicílios atendidos por esgotamento sanitário, vemos que a situação é

dramática em milhares de Municípios, mas também em grandes cidades, como São

Paulo. Significa que saneamento básico é tão importante que não podemos tê-lo sem

que seja parcialmente coberto com recursos a fundo perdido. Então, o Pacto

Federativo envolve a discussão da distribuição de recursos e das atribuições, em que

a carga precisa ser compatível. Na medida em que temos o governo federal como o

grande pai, que distribui recursos para isso e para aquilo, entendemos que isso

significa que ele está com mais recursos do que atribuições. É a partir daí que faz as

coisas que são tidas como concessões.

Acho importante discutirmos o problema das transferências voluntárias do governo

federal, porque elas é que colocam os Municípios e os governos de Estado

submetidos politicamente, já que são voluntárias.

Transfiro para quem quero e cito como exemplo o quadro de distribuição de

recursos na área federal, em que não existe algo planejado. Deveria haver prioridade

para investimentos na área de saneamento, mas não há, porque os recursos são

distribuídos pelos Ministros para as suas respectivas áreas. A discussão sobre pacto

federativo envolve isso também. Nos setores essenciais, talvez seja necessário que

se faça um tipo de planejamento, além de recursos a fundo perdido. Dessa forma,

pelo menos uma parcela do investimento será coberta com recursos governamentais,

ou seja, do governo federal. Podem alegar que o governo federal não tem condições

de fazer tudo isso, mas digo o seguinte: não gosto de discutir reforma tributária,
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porque devemos discutir as relações interfinanceiras dentro do governo. Por quê?

Qual é o poder do governo federal? Então, a LRF é uma aberração. O governo

federal pode emitir títulos da dívida pública? Sim. Tem limites? Não. A emissão é

muito maior que esses valores que estamos vendo ali. O governo pode tanto que

emite títulos e deposita no Banco Central a fim de utilizá-los quando necessitar. Por

exemplo, no final do ano, estava com 400 bilhões no caixa. Esse valor representa oito

meses de arrecadação. O governo federal pode emitir títulos à vontade; o governo

estadual não.

Aqui, estamos vendo que o governo federal pode emitir papel-moeda. Tem

controle? Não. Quanto emitiu nos últimos anos? Estou pegando os últimos anos a fim

de que a minha exposição não fique cansativa. Esse é um problema que acontece

desde o início da década passada. Temos, aqui, sessenta e poucos bilhões de

emissões. Quanto o governo federal investe por ano? No orçamento estão 60 bilhões,

mas e no momento de gastar? Cinco ou dez bilhões apenas. E depois? Depois

existem os restos a pagar de investimentos. Quanto está no orçamento? Sessenta

bilhões. O orçamento é uma obra de ficção, como ocorre desde os anos 80. O

governo federal pode emitir títulos à vontade. Até 1985, as emissões eram dirigidas à

conta de movimento do Banco do Brasil, que financiava, principalmente, agricultura.

Em 1985, houve a justificativa de que isso era inflacionário. Pararam de emitir? Não.

Desde então, as emissões são do Banco Central em forma de subsídio. Ora, um

subsídio como esse deveria ser discutido. Por que esses 60 bilhões não poderão

subsidiar recursos para a saúde? Por que não poderão ser colocados em um fundo

de financiamento de saneamento básico?

Todo volume de papel-moeda em circulação está aplicado pelo Banco Central em

operações ativas que lhe dão a taxa de juros Selic, ou seja, 10% no mínimo. Quando

digo que ele ganhou 15 bilhões, há mais 10 bilhões de juros, se se aplicarem os

recursos em títulos públicos. Estou dando R$25.000.000.000,00 extraorçamento, mas

estou com um nível programado de investimentos para o PAC de 20 bilhões. Esse é o

desarranjo das coisas em termos financeiros, das relações institucionais.

Ouvimos que o Tesouro resolveu emitir R$180.000.000.000,00 para dar ao BNDES,

tudo bem. O Congresso foi ouvido sobre uma emissão extraordinária de
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R$180.000.000.000,00? Ora, R$180.000.000.000,00 são 15% aproximadamente do

volume de empréstimos que existem na economia brasileira. Seriam essas as

condições em que seria feito o empréstimo? Não. O Congresso não foi ouvido.

Ninguém foi ouvido. O que são R$180.000.000.000,00? É um investimento previsto

no PAC para nove anos, se bem que o PAC sela um investimento que se faz pela

metade. O que significa isso? Significa que emitiram de títulos R$180.000.000.000,00

para dar ao BNDES, sem discutir politicamente por que vão fazer isso e porque ele

não foi ao mercado buscar recursos. Assim também acontece com o FAC, que foi

criado pela Constituição. O PIS-Pasep, Fundo de Amparo ao Desemprego, foi criado

para amparar o trabalhador. A Constituição falou que 40% iriam para o BNDES. Ora,

então o imposto não precisa ser tão grande. Poderíamos reduzir os impostos.

Descubro que o governo tem R$200.000.000,00 do Fundo de Amparo ao

Desemprego, mais o antigo PIS-Pasep, nas mãos do BNDES. E o que o BNDES fez?

Decide, de repente, que vai emprestar isso a 5% de juros. E o fundo dos

trabalhadores começa a ser engolido, sem que tenhamos uma discussão.

Em relação a essa questão institucional, não estamos numa Federação. Temos, no

regime, não estou falando deste governo, institucionalmente, quase uma monarquia.

O Presidente toma as decisões que quer, o Congresso não reage. Não sei como

poderia fazer para reagir. Isso faz com que surja, dessa grande preocupação, uma

outra autoridade. Os candidatos correram aos jornais e fizeram questão de dizer que

vão preservar a política de câmbio valorizada, mesmo que acabem com a indústria

por dificuldade de exportar, mesmo que acabem com a indústria pela entrada de

produtos estrangeiros baratos. Todos declararam que iriam manter o câmbio, que

iriam manter o superavit primário para pagar os juros, todos declararam que iriam

manter as metas inflacionárias, que dá ao Banco Central o comando das decisões.

Por que todos fizeram isso? Estavam com medo do quê? Do mercado, do mercado

nas eleições, do chamado mercado. Mercado é uma coisa abstrata, mas tem um

poder absoluto, brutal, poder de tirar e colocar presidentes. Culpamos o Presidente

de usar discricionariamente seu poder e tudo mais, mas os Presidentes não são

livres. Eles estão fazendo o jogo para que o mercado não desestabilize o governo.

Infelizmente, essa é a realidade. Para discutir o pacto federativo, temos de avançar
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mais. Temos de ver como podemos fortalecer os Legislativos, a sociedade, os

Governadores e os Presidentes. Os Governadores são enfraquecidos e não jogam

nisso. Quem faz isso é o Presidente. A coisa foi subvertida. Como vamos arranjá-la?

Ficamos discutindo muito. Vamos discutir sexo dos anjos, se não discutirmos por que

os impostos são grandes, por que fazemos superavit primário, por que pagamos de

juros R$200.000.000.000,00 por ano. Todos os governos estão amarrados. O

orçamento não limita, podem gastar de juros o quanto quiserem. Estava-se discutindo

no País que dar 7% ou 7,7% aos aposentados acarretaria um aumento de

R$600.000.000,00 por ano. Nesse ponto, o Banco Central elevou os juros. Em quanto

ele aumentou a despesa anual? Se elevam a Selic, elevam a de todos. Sabem em

quanto elevaram isso? Em R$15.000.000.000,00. E todo mundo estava discutindo os

R$600.000.000,00. Então, há uma questão mais profunda a ser discutida.

Para finalizar, queria lembrar o seguinte: a Comunidade Européia discutia, há cinco

anos, o poder da tecnoburocracia, ou seja, ela estava em Bruxelas, com um poder

muito grande, com funcionários de alto nível e tomando decisões para os governos.

Discutia-se isso ali. E se discutia isso. Mas por que não se discute mais? Porque

estamos debatendo um problema que é maior. Não podemos desconhecer que, nos

anos 80, o chamado mercado em termos internacionais eliminou todas as regras de

controle do sistema financeiro - depois isso se refletiu no Brasil. Assim, o que

aconteceu? No início dos anos 90, documentos como os do Bank for International

Settements - BIS -, do Banco Central e dos outros bancos centrais do mundo

registraram que os governos - vejam como a coisa é grave - se mostraram muito

frágeis para controlar seus gastos, para controlar a inflação e que, portanto, os

bancos deveriam ter independência. E todos os bancos centrais europeus que

estavam na zona do euro se tornaram independentes e se situaram acima das

autoridades, claro. A partir daí, botaram tantas amarras que pararam a Europa e

entramos nessa crise. Quando avançaram e começaram a trazer países da antiga

União Soviética, para pressioná-la e para colocar forças militares da Otan lá, foram

desorganizando a unidade econômica da Europa.

Estou dizendo que o Presidente perdeu o poder de decisão para o mercado desde

a década passada e que o mercado passou a reinar. Isso aconteceu na Europa. Os
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bancos centrais foram colocados como independentes e, a partir daí, os governos se

enfraqueceram. E o banco central europeu, que viria depois, ficou com o poder de

criar normas. Tanto isso é verdade que, ontem ou anteontem, não sei, a Primeira-

Ministra da Alemanha disse: “Vamos colocar regras no sistema financeiro”. Todo

mundo riu, por duas razões: primeiro, a Europa é uma união europeia; e, segundo, há

um banco central europeu, e o banco central alemão não chia mais. O que estou

querendo dizer é que o nosso problema institucional, que está muito ligado ao

fortalecimento absoluto do poder central e à forma como ele usa discricionariamente

os recursos, verbas e receitas e a como preserva a remuneração do mercado com

altas taxas, é um condicionamento político. Esse condicionamento político aconteceu

na Europa de forma profunda, mas não nos Estados Unidos. É um paradoxo, porque

nos Estados Unidos a legislação dispõe textualmente que o banco central tem de

cuidar da moeda e também da atividade econômica e do livre emprego. A lei

americana estabelece assim; na Europa isso nem está dito, assim como no Brasil.

Assim, o Banco Central fica com superpoder.

Portanto, para se discutir a questão federativa, teremos que debater como se pode

reduzir o poder de mercado. E por que não é fácil no nosso caso? Porque se abriu a

economia brasileira ao mercado. Entram e saem dólares para especular na hora em

que se quer - com liberdade é assim. Verifico, por exemplo, que, em 15 anos entrando

e saindo dólares para especulação no Brasil, eles ficaram com mais ou menos

US$40.000.000.000,00 de diferença entre entrada e saída. Quando analiso outro

documento, verifico quanto valem as ações que têm no Brasil. Vocês não imaginam

quanto: US$360.000.000.000,00 pelos últimos dados. E quanto esses capitais levam

de renda por ano? Por volta de US$10.000.000.000,00. De entrada e saída ficaram

40 e têm 360. Quer dizer, há que controlar isso, pois, se não houver controle, iremos

discutir todas essas questões por mais 10 anos e não conseguiremos chegar ao

cerne: fortalecer, política e financeiramente, as unidades da Federação, os Municípios

e rever o pacto federativo. Não há nenhuma possibilidade de revermos o pacto

federativo se não reduzirmos a “desimportância” a que foram relegados

especialmente os Municípios, se não discutirmos como vamos tratar essa questão

maior. Repetindo, eu consigo discutir intensamente os R$600.000.000,00 da
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Previdência Social, mas não consigo discutir os R$15.000.000,00 a mais de juros

nem os R$200.000.000,00 de gasto de juros a cada ano, embora a receita do

governo seja em torno de R$550.000.000.000,00 de arrecadação. Congratulo-me

com a Assembleia por esta discussão e tenho a esperança de que se multipliquem

essas questões e que sejam levadas não só às Assembleias, mas também ao âmbito

federal para fortalecer o Congresso, que precisa travar uma discussão com as

instituições políticas e com as organizações da sociedade civil. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides”.

Palavras do Sr. Fabrício Augusto de Oliveira

Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar os meus colegas de

mesa, Prof. Dércio, Deputado Antônio Júlio, Waldir Silva e Antônio Joaquim

Fernandes. Em segundo lugar, quero agradecer o convite que me foi feito para

participar deste evento tão importante, pois, no próximo ano, haverá nova

oportunidade de realizarmos uma reforma tributária e, quem sabe, enfrentarmos o

sempre complicado problema do modelo do federalismo fiscal que envolve o pacto

federativo.

Jogar o jogo federativo - gostaria de explorar um pouco essa questão - não é tarefa

fácil, principalmente quando um dos seus participantes, o governo central, dispõe de

excessivo poder. Não é uma tendência que, progressivamente, vem se confirmando

ao longo do tempo, desde que a Federação surgiu. Já nos anos 60 e 70, havia um

consenso de que o federalismo caminhava para a extinção, dado o avanço

progressivo do poder do Estado central e a subordinação completa que as esferas

subnacionais, Estados e Municípios, tinham em relação ao poder central. As ideias

neoliberais e, posteriormente, o pensamento neoinstitucionalista ressuscitaram a

Federação porque, ao mesmo tempo em que se preconizava a necessidade ou o

esvaziamento do Estado central, havia a necessidade de alguma instância pública

assumir a oferta de políticas públicas pelo sistema de competição, para torná-la mais

eficiente; neste caso, seriam os Estados e Municípios.

Não é uma tarefa fácil julgar o jogo federativo numa equação de poder tão

desequilibrada como a que existe atualmente em favor do Estado central. Se fizermos

o percurso da história do Brasil, um país federativo, identificaremos, com
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generosidade, poucos períodos em que a Federação, na sua plenitude, esteve em

vigor. Com esforço, poderemos identificar o período de 1946 a 1964 e mais um

pequeno período de 1982, quando os Governadores voltam a ser eleitos

democraticamente, ao início dos anos 90. Ou seja, em 120 anos de Federação, não

vigorou mais de 25 anos. A Primeira República foi um arranjo institucional, federativo,

que colocou no comando das decisões estratégicas os Estados mais poderosos

economicamente e politicamente, sobretudo São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande

do Sul. Com a Carta de 1934 e o Estado Novo, as decisões emanavam do poder

central, das mãos do Getúlio. Com o golpe militar, os militares passaram a comandar

o País, e novamente a Federação virou ficção até 1985.

Depois houve um período de transição. A Carta de 1988 procurou recuperar e

reconstruir as bases do federalismo, mas isso durou pouco tempo. Na década de 90,

o governo federal deu início a um processo de desconstrução da Federação, levando

ao impasse federativo que vivemos até hoje. Comentei com um colega que eu

participaria de um debate sobre pacto federativo e políticas públicas, e ele me disse

que eu participaria de um debate sobre impasse federativo e más políticas públicas. É

um pouco isso. O meu objetivo, numa fala rápida, é procurar compreender o impasse

federativo ou a progressiva desintegração do pacto federativo, em que medida isso

afeta ou tem prejudicado a oferta de políticas públicas para a sociedade. Precisamos

compreender que esse impasse federativo, que perdura por cerca de duas décadas -

o novo impasse surgiu no início dos anos 90 -, tem constituído uma barreira, um óbice

à solução de alguns problemas que a sociedade brasileira enfrenta. Há vários

problemas, mas gostaria de destacar quatro.

O primeiro é a existência de um sistema tributário de péssima qualidade e as

resistências que se insurgem à reforma desse sistema. Por que esse sistema é de

péssima qualidade? Talvez possamos dizer que o sistema tributário brasileiro é um

dos piores do mundo. É um sistema divorciado do compromisso com o crescimento

econômico, com a questão da equidade e da boa distribuição do ônus tributário entre

os membros da sociedade e divorciado da questão federativa, porque subordina

excessivamente os governos subnacionais às decisões do governo federal. É um

sistema totalmente instável em relação às regras tributárias que deveriam vigorar,
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com uma carga tributária extremamente elevada, que hoje se situa na média dos

países europeus, e, pior, sem retorno adequado para a sociedade em termos de

oferta de políticas públicas.

O segundo problema decorre do primeiro: é insuficiente e de má qualidade a oferta

de políticas públicas no País. Incluo entre essas políticas até as que possuem

proteção legal, constitucional, como a educação e a saúde, por razões que poderei

tratar mais adiante.

Um terceiro problema, que decorre, na verdade, desse impasse federativo e tem

rebatimentos no orçamento é a insuficiência, a escassez dos investimentos públicos

em infraestrutura econômica e urbana. Quer dizer, o País, há tempos e por questões

orçamentárias, não realiza investimentos necessários para remover os seus grandes

gargalos infraestruturais. Por isso o nosso custo-país é muito alto e é um dos grandes

problemas que deveria ser enfrentado para se poder, de fato, aumentar a

competitividade da produção nacional.

Um quarto problema, que também deve ser mencionado, são os inevitáveis

conflitos federativos que decorrem, surgem e se alimentam de uma estrutura tributária

tão distorcida, ruim e de péssima qualidade, como é o caso da estrutura tributária

brasileira.

Interessa-me, diante disso, discutir rapidamente as causas dessa situação para

poder compreender o seu rebatimento nas políticas públicas. Acho que são várias as

causas, mas vou sintetizá-las em três. Primeiro, tudo tem início - embora as

motivações e razões dos constituintes de 1988 fossem as mais nobres possíveis - na

própria Constituição de 1988. Parece que ali o objetivo foi, sim, em resposta ao

período autoritário anterior que vigorou por mais 20 anos, recuperar, na verdade,

mecanismos que promovessem maior equilíbrio federativo, fortalecendo

principalmente Estados e Municípios. Mas o resultado de tudo isso, em um primeiro

momento, foi que se criou ali um federalismo que chamaria de manco, porque uma

das suas pernas ficou enfraquecida, a do poder central. Isso até poderia ser

justificado naquele contexto, porque o que se procurava ou, pelo menos, se procurou

foi dar um troco ao excessivo processo de centralização do período anterior

comandado pelo governo militar. Contudo, o federalismo ali partiu de forma meio
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desequilibrada porque, sem o poder central, ele se enfraquece. É ele que pode

promover determinadas políticas equalizadoras e de desenvolvimento regional e

coordenar determinadas políticas. Se o governo federal, uma das pernas importantes

da Federação, fica enfraquecido, o federalismo começa meio desequilibrado.

Contudo, os constituintes fizeram outra coisa: abriram uma janela para o governo

federal com o art. 195 da Constituição, abriram espaço para o governo continuar

criando contribuições sociais que financiariam determinadas atividades e ampliariam

a base de incidência dessas contribuições sobre faturamento e os lucros. Essa janela

aberta, na verdade, criou a possibilidade de existir, no Brasil, o que chamamos de

dualidade tributária, ou seja, dois sistemas de impostos, os tradicionais e o das

contribuições, funcionando com regras diferentes.

Outras questões da Constituição também contribuiriam, futuramente e mais à

frente, para esse impasse tributário. Quais são? A Constituição estabeleceu, no art.

23 do capítulo “Da Organização do Estado”, que deveriam ser regulamentados por lei

complementar mecanismos de cooperação financeira entre a União, os Estados e os

Municípios para garantir a oferta de políticas públicas à sociedade, mas esse artigo,

até os dias atuais, nunca foi regulamentado, por falta de interesse dos Estados, dos

Municípios e do governo federal. Existem projetos que estão até hoje no Congresso

para regulamentar a matéria. Portanto, a responsabilidade por determinadas políticas

e a maneira como cada ente federativo contribuiria para isso ficaram adormecidas,

esquecidas no processo. E foi mais além: no art. 34 do capítulo “Das Disposições

Constitucionais Transitórias”, está previsto que, também por lei complementar, seria

feita uma revisão do sistema de partilhas tributárias entre os entes federativos, outro

artigo que nunca foi regulamentado. E continuou prevalecendo o sistema da década

de 60 - com algumas modificações posteriores -, que distribui de forma bem desigual

e distorcida os recursos tributários entre os entes da Federação.

Alguns pontos da Constituição deixaram, na verdade, problemas potenciais para a

questão federativa, e eles se manifestariam mais tarde. Há ainda algumas outras

forças que atuam nessa direção. Primeiramente, temos o compromisso que o País

assumiu - e o Prof. Dércio mencionou o fato -, a partir dos anos 90, mais claramente a

partir de 1999, ao gerar crescentes e elevados superávits primários para garantir o
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pagamento da dívida pública. Esse compromisso se tornou sagrado e inescapável e

passou a subordinar as políticas públicas para garantir que o pagamento fosse

realizado. Os juros invadiram o orçamento e ocuparam uma grande fatia dele,

expulsando outras políticas que não tinham garantidos, legalmente, por meio da

Constituição, recursos cativos, como a educação e a saúde, que são os melhores

exemplos.

Outro ponto importante é o seguinte: nos anos 90 passou a vigorar um outro

paradigma teórico em relação ao Estado, à política fiscal e à tributação: o Estado

central deve ter seu papel esvaziado enquanto provedor de políticas, agente proativo

do desenvolvimento e promotor de políticas de redução das desigualdades regionais,

e algumas tarefas devem ser assumidas, de forma eficiente, pelos governos

subnacionais, dentro da ideia de que alguém tem que prover as políticas públicas - no

caso, os Estados e Municípios -, mas de forma bem competitiva, visando a aumentar

a eficiência delas.

Tenho a seguinte pergunta: desse conjunto de mudanças que ocorrem com a

Constituição, como a mudança da política econômica e a nova concepção sobre a

política fiscal e a tributária, que implicações todas elas têm para o pacto federativo e

para as políticas públicas? São inúmeras. Essas mudanças levaram, em primeiro

lugar - e aqui não estão em ordem de importância -, ao enfraquecimento dos Estados,

do nível intermediário de governo de uma Federação, que é essencial para se manter

a coordenação. O governo federal, ao se enfraquecer financeiramente, procurou

explorar principalmente as contribuições sociais e reverter as perdas de receita em

que incorrera com a entrada em vigor da Constituição de 1988, e quem perdeu com

isso foram, principalmente, os Estados. O Prof. Dércio falou sobre a mudança na

composição da distribuição do bolo tributário. Nos primeiros anos da Constituição, os

Estados fizeram avançar sua participação em termos de recursos disponíveis em até

29%, 30%. Depois de três, quatro anos, no final da década, os Estados estão

reduzidos a uma participação no bolo tributário de 24%, 25%. Os Municípios, como

agentes da descentralização, não sofreram prejuízos, mas fizeram avançar sua

participação.

Os governos estaduais, por sua vez, saíram extremamente prejudicados. O
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desequilíbrio da distribuição de receitas prejudicou muito os Estados. Estes já foram

fragilizados nesse processo pela redução de sua participação relativa no bolo

tributário. Ou seja, foram enfraquecidos financeiramente. O Brasil apresenta uma

situação singular porque o nível intermediário da Federação, essencial nesse formato,

está progressivamente perdendo força. Além disso, por que os Estados

enfraqueceram? A partir de 1988, a Federação do Brasil apresenta uma

singularidade. A concessão do “status” de ente federativo para os Municípios, apesar

de bem-vinda, é uma singularidade entre as Federações de todo o mundo, pois

terminou reduzindo o poder de influência dos Estados sobre os Municípios e

aumentou a resistência destes a interferências, influências e coordenação estadual.

Isso de fato enfraqueceu o poder que os Estados tinham nesse processo e prejudicou

a coordenação das políticas públicas.

As mudanças ocorridas com o novo paradigma teórico, que culminou com a criação

da Lei de Responsabilidade Fiscal, introduziram um controle hierárquico do governo

federal sobre os governos subnacionais. O controle limitou a ação, principalmente dos

Estados, que tinham o instrumento da dívida como um instrumento complementar de

financiamento, e também dos Municípios, que operavam nesse campo. O fato é que o

controle hierárquico que passou a ser exercido pela União sobre Estados e

Municípios também leva a esse processo.

Há um segundo ponto, que foi o engessamento do orçamento, que foi resultante de

algumas dessas questões. Primeiro, dá maior exploração das contribuições sociais e

econômicas para o financiamento da economia. Como são receitas vinculadas, elas

já entram carimbadas no orçamento. Em 1994, o governo inventou o Fundo Social de

Emergência; depois o Fefi; e atualmente a desvinculação da receita da União, que

disponibiliza 20% dessas arrecadações para o governo federal gastar livremente.

Porém, de qualquer maneira, essa vinculação da receita engessa os orçamentos, o

que também se verifica nos governos estaduais e municipais. As despesas

obrigatórias - benefícios da Previdência e gastos com pessoal - não podem

simplesmente ser descartadas do orçamento, porque não são discricionárias.

Restou uma margem de manobra muito pequena para os governos, de maneira

geral, redefinirem políticas públicas. Se pegarmos o orçamento federal, praticamente
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90%, 92% dos recursos já estão predestinados. O governo de Minas, por exemplo,

mesmo no melhor ano da última administração - salvo engano em 2008 -, dispunha

apenas de 9% de recursos do Orçamento livres para poder destinar ou aplicar em

suas prioridades de política. O avanço é o primeiro ponto. O segundo ponto é o

compromisso com a geração de superávit primário, que se dá em nível federal, entra

na LDO desde 2000 até hoje, torna-se uma lei e passa a ser uma despesa sagrada

no orçamento. Somando-se as contribuições com o compromisso da dívida, o

orçamento fica altamente engessado. Os governos estaduais, que renegociaram a

dívida com a União no final de 1997 e 1998, têm de destinar, obrigatoriamente, 13%

da receita corrente líquida para o pagamento dos juros com a União, sem contar os

juros provenientes das outras dívidas. À despesa obrigatória dos orçamentos

estaduais e municipais somam-se esses encargos que, obrigatoriamente, precisam

ser pagos à União. Se isso não for feito, a União poderá bloquear os recursos, pois o

contrato relativo à dívida autoriza que isso seja feito. Portanto os orçamentos estão

engessados e têm pouco espaço para reorientar as políticas públicas.

E ainda há um terceiro item desse processo, os restos a pagar, que se tornaram um

mecanismo, um expediente, que tem propiciado aos governos administrar suas

finanças. Todos os orçamentos estão inflados de restos a pagar, incluindo-se o do

governo federal. As despesas são contidas para garantir recursos ao superávit

primário, e os restos a pagar, sem a provisão adequada para os exercícios seguintes,

são transferidos aos próximos orçamentos. Isso compromete toda ou parte da gestão

orçamentária dos próximos exercícios fiscais. Quais as implicações de todo esse

processo? Há um ponto importante de que não nos podemos esquecer, que é a

recentralização das receitas da União e o estabelecimento de uma ponte direta com

os Municípios, por meio do novo sistema de transferência, criado pelas contribuições

sociais e econômicas, enfraquecendo-se a influência dos Estados nesse processo.

Há também a legislação, que passou a ser federal, de várias áreas, estabelecendo-

se, por exemplo, o piso de salário para a educação, o que reduziu ainda mais a

autonomia dos governos “federacionais”. E qual a implicação disso na política fiscal?

As políticas públicas são completamente subordinadas a esses compromissos.

Poderemos classificá-las em dois conjuntos: as que têm proteção legal e
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constitucional e as que não têm. As que têm são voltadas para a educação e a saúde.

As demais não têm. Para as que têm alguma proteção, são previstas as

transferências; por exemplo, a Emenda à Constituição nº 29 garante recursos à

saúde, e o art. 212, ao ensino. Então, constitucionalmente, é prevista a transferência

para essas áreas. As demais não têm. Quando o governo precisa fazer esse ajuste,

compromete-se com o superávit primário e, no decorrer do exercício fiscal, sempre

realiza os processos de contingenciamento, instrumento utilizado atualmente pelos

governos, de alguma maneira, para garantir que seja atingida a meta fiscal

estabelecida para o ano. No decorrer do exercício, quando há um distanciamento

dessa meta, ou por alguma questão, ou por fração da receita, ou pelo surgimento de

gastos imprevistos, novos contingenciamentos são realizados para garantir e

preservar a meta. As políticas são sacrificadas? Sim. Por ordem, essas políticas não

têm proteção social. São essas políticas que, ainda hoje, não são consideradas:

saneamento, urbanismo, meio ambiente, turismo e investimentos públicos. No ano

passado, apesar do PAC, o Orçamento federal investiu 0,6% do PIB. Ou seja, é uma

quantia completamente irrisória, apesar do PAC. Mesmo separando, essas políticas

tendem a ser prejudicadas.

Por que as políticas ficaram complicadas com esse pacto federativo? Porque o

enfraquecimento do Estado conduziu à ausência de uma coordenação eficiente

dessas políticas, já que o governo, ao estabelecer a ponte direta com os Municípios,

conduzindo a uma espécie de Federação dos Municípios, o que não existe,

enfraqueceu muito o nível intermediário. Hoje os Estados não têm influência na

coordenação dessas políticas. Os Municípios estão fortalecidos nesse novo processo

não só financeiramente. Não estou dizendo que todos vivam nadando em dinheiro,

mas avançaram muito no bolo tributário, e, com o “status” de ente federativo, eles têm

maior resistência à influência dos governos.

E, por último, obviamente, é um federalismo porque não foi revisto o sistema de

partilha e nem redefinidos os mecanismos de cooperação intergovernamental. Entre o

governo federal, os Estados e os Municípios predominam hoje, como mencionado,

regras simétricas para realidades totalmente assimétricas. Isso é evidente, mesmo

nas áreas de educação e de saúde. Todos os Municípios cumprem os 25%
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estabelecidos e exigidos pela Constituição, mas vamos tomar isso em termos “per

capita” em relação a um Município que tem uma alta transferência de ICMS e um

outro que tem uma baixa transferência. Vamos verificar o que isso significa em

termos “per capita”. Isso poderia avançar para outras áreas, mas não temos

mecanismos para todas as áreas, como existe no Fundef e no Fundeb, fazendo uma

redistribuição interna dos recursos, mas mantendo as desigualdades inter-regionais.

E, intra-Estado, no caso da educação, isso até diminuiu. Mas isso não ocorre no caso

da saúde. Teríamos, também, regras diferentes para tratar realidades distintas e

assimétricas.

O que se pode fazer? Teremos uma oportunidade no próximo ano de discutir e de

influenciar uma nova reforma tributária que seja abrangente e contemple inclusive a

revisão do modelo federativo. Talvez seja demais pedir isso porque todas as reformas

são problemáticas, mas pode-se remover o obstáculo que existe para uma reforma de

profundidade. O problema é que os governos, de maneira geral, por considerarem a

questão da Federação e do modelo federativo um verdadeiro vespeiro, sempre

descartam a proposta de revisão do modelo federativo. Mas estamos convictos de

que, se não incluirmos na pauta da reforma tributária uma revisão do modelo

federativo, essa reforma não sai. A alteração na estrutura tributária implica, de

alguma maneira, uma alteração do contrato federativo.

É sempre preciso estabelecer um consenso. Quais são os pontos que deveriam ser

tratados? Obviamente, isso é uma receita que já está aí há muito tempo. Essa receita

não é minha, já está em todas as discussões, mas não vai para a frente. É uma

reavaliação da distribuição de competências em cargos de responsabilidade entre os

entes federativos, atrelada a um adequado mecanismo de financiamento. Isso

significa rever essa distribuição das competências e do sistema de partilha entre os

entes federativos. É essencial fazer uma revisão do sistema de partilha para um País

que apresenta uma estrutura tão distorcida como a do Brasil, onde um Município de

10 mil habitantes tem uma receita “per capita” muito superior a de um Município como

o de São Paulo ou Belo Horizonte. É um sistema altamente distorcido.

É preciso criar também, nessa revisão, mecanismos equalizadores do gasto

orçamentário para reduzir as desigualdades e aumentar a capacidade de oferta de
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políticas públicas para a população de forma mais equânime, e a isso acoplar um

mecanismo que contenha programas de desenvolvimento regional - comandado pela

União -, o que não ocorre desde a década de 90, para reduzir essas desigualdades

inter-regionais e os conflitos federativos. Esse é o caminho que me parece mais

sensato para enfrentar o problema e melhorar no País a oferta de políticas públicas.

Muito obrigado.

Palavras do Procurador de Justiça Antônio Joaquim Fernandes Neto

Bom-dia. Manifesto minha satisfação por estar em companhia de pessoas

comprometidas com a luta para que esses temas sejam objeto de debate no processo

eleitoral que se inicia, conforme sublinhado em várias manifestações. Deputado

Antônio Júlio, cumprimento-o por esta iniciativa exatamente no momento em que se

começa um debate eleitoral. E temos um roteiro na reedição do relatório da comissão

sobre reforma tributária, que nos serve como base para essas discussões.

Cumprimento os integrantes da Mesa.

O nosso tema principal é o pacto federativo ou os problemas com o pacto

federativo, que se resumem na constatação de que há um enorme desequilíbrio entre

os entes federativos, entre quem arrecada os tributos e quem, literalmente, “paga o

pato”, arcando com as despesas e as cobranças da população dos Estados e dos

Municípios. Quem “paga o pato”? Quem fica com o “pato”? Eis o problema. O Prof.

Munhoz nos demonstrou que quem o paga é o trabalhador. Mas aqui pensaremos na

União, nos Estados e nos Municípios.

Começarei com um episódio ocorrido nos primórdios da história do Brasil, quando o

Padre José de Anchieta foi chamado a arbitrar uma dúvida entre dois aventureiros

que disputavam um pato. Ele chamou um menino mudo de nascença para dirimir a

questão. Daí a pergunta: “Quem fica com o pato?”. Como é que o santo Padre

Anchieta resolveu a questão? Alguém conhece esse episódio? Vou contar com quem

ficou o pato, mas daqui a pouco; antes, vamos ao plano desta apresentação. O meu

papel nesta Mesa é tratar do pacto federativo e das políticas públicas pela ótica

específica da judicialização. Especificamente, vou tratar da judicialização das políticas

públicas na área da saúde e da sua repercussão no pacto federativo. Não vou falar

de reforma tributária; não vou falar de subtração por meio da desvinculação de
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receitas da União dos recursos da saúde; não vou falar de Municípios que gastam

cada vez mais com saúde; não vou falar da redução de investimento da União na

saúde; não vou falar que a Federação está de joelhos. Tudo isso foi dito ontem à

noite e hoje pela manhã, quando já ouvimos um panorama sobre a forma federal,

sobre o pêndulo entre a centralização e a descentralização nos últimos 200 anos,

sobre o histórico do debate em relação à reforma tributária nos últimos 20 anos,

assim como o poder absoluto do mercado, da área econômica, como um obstáculo a

essa reforma.

Como se sabe, em decisão bastante recente, o Supremo Tribunal Federal reafirmou

a linha de jurisprudência sobre a responsabilidade solidária dos entes federados na

prestação de assistência à saúde. Os gestores, nas três esferas de governo,

defendem a repartição das competências, a definição inequívoca das atribuições dos

Municípios, dos Estados e da União. Entram com uma ação judicial contra o

Município, que diz que quem paga o pato ou o remédio é o Estado ou quem paga é a

União. E o Estado, quando acionado, diz que quem paga o pato é o Município. O

pato, como sabemos, é um animal que se adapta com muita facilidade; é um dos

poucos animais da natureza que anda, nada e voa com razoável competência. E o

que diz o Supremo Tribunal Federal quanto à prestação de assistência à saúde?

Exatamente isto: todos os entes federados têm todas as competências; têm que

andar, nadar e voar para executar as obrigações inerentes ao Sistema Único de

Saúde - SUS. Para que se compreenda a dimensão do problema, basta examinar o

gráfico que mostra o crescimento do volume de ações judiciais movidas contra o

Estado e os Municípios ao longo da última década. Em 2000, o volume era

inexpressivo. Esses são dados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que julgou

500 ações em 2004, 1.000 em 2006 e, no ano passado, foram mais de 2.500 ações.

E o volume de recursos envolvidos também é muito grande. O gasto estatal com

pagamento de condenações judiciais na saúde saltou de R$160.000,00 em 2002 para

R$42.000.000,00 em 2008. O Ministério Público é responsável por mais ou menos

10% das ações, mas a sua atuação vem crescendo, como vem crescendo também o

volume de ações movidas pela Defensoria Pública e o número de advogados

especialistas em mover ações contra o SUS.
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Quem paga o pato? O pato é uma ave que só fomenta os próprios ovos. O pato ou,

melhor dizendo, a pata não choca os ovos alheios, ainda que sejam da mesma

espécie. Os entes federados não gostam de pagar o pato alheio, mesmo que seja da

mesma espécie, ou seja, assistência à saúde. Por isso, é bastante comum nos

tribunais a discussão sobre a distribuição de competências entre os entes federados;

por isso, os tribunais têm se pronunciado com frequência sobre o assunto.

Há, basicamente em relação ao tema, duas grandes linhas de jurisprudência: a

primeira diz que os três entes da Federação têm responsabilidade solidária e

competência comum para as ações e os serviços de saúde; e a segunda, defendida

por Estados e Municípios, sustenta que se devem observar as competências de cada

ente para a prestação do serviço ou procedimento.

Os dados que estou mostrando se referem a uma pesquisa realizada pela Escola

de Saúde Pública, por força de um convênio celebrado entre a Secretaria de Estado

de Saúde e o Ministério Público de Minas Gerais. Desde 2005, estamos

acompanhando a evolução da jurisprudência mineira. O que se pode observar é uma

preponderância, ao longo dos anos, da tese da responsabilidade comum. Em 2007, a

coluna da divisão de responsabilidades quase alcançou a da responsabilidade

solidária, mas agora avançou novamente a tese da responsabilidade comum. As

decisões estão divididas, os Desembargadores estão divididos, e vamos sofrer o

impacto da decisão recente do STF.

Esse tema está presente na maior parte das decisões, porque, como sabemos, o

pato não gosta de chocar ovos alheios... O Município diz: o ovo que me puseram no

ninho, na verdade, não é meu; o ovo que o Estado às vezes quer excluir do ninho é

seu. De qualquer forma, observamos pela pesquisa que os Municípios têm sido,

historicamente, os entes mais demandados, ou seja, eles têm pago o pato. Enquanto

a União arrecada cada vez mais, os Municípios têm sido cada vez mais condenados

judicialmente, mas sabemos que têm investido cada vez mais na saúde, porque essa

consciência de que saúde é direito de todos tem crescido e essa pressão direta sobre

os Prefeitos gera, além disso, um aumento do investimento em saúde. Os Municípios

têm gasto mais com saúde.

A tese preponderante da análise da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas
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Gerais corresponde ao juízo emitido pelo Desembargador Elias Camilo em decisão

recente, ou seja, a ideia de que a responsabilidade dos entes políticos com a saúde e

a integridade física dos cidadãos é conjunta e solidária, podendo a parte necessitada

dirigir seu pleito ao ente da Federação que melhor lhe convier. Essa tem sido a tese

predominante. Essa decisão é de 22/10/2009.

Mas vamos continuar estudando o pato, pensando na solução encontrada pelo

santo, o Pe. José de Anchieta: pato é o único animal que consegue dormir com

metade do cérebro e manter a outra em alerta; é dotado de perfeito senso de direção

e comunidade. Os Juízes não estão de olhos vendados, mas a jurisprudência está

dividida. Muitas decisões têm acatado a tese dos Estados e dos Municípios, ao

afirmarem a divisão de competências. Em dezembro de 2009, o Desembargador

Edgard Penna Amorim decidiu assim: “é de reformar a sentença na parte em que

condenou o Município a fornecer medicamentos cuja dispensação é atribuída à

Secretaria de Estado de Saúde. Cabe, porém, manter a condenação do ente

municipal ao fornecimento dos demais medicamentos (...)”.

O pato - e essa é uma brincadeira com o pacto -, na mitologia celta simboliza a

transição, por sua natureza migratória. Representa também a honestidade, a

simplicidade e a engenhosidade. Também simboliza o lar, porque sempre volta para

casa na primavera.

Os tribunais, embora prepondere a tese da responsabilidade solidária, têm zelado

pela preservação das finanças dos Municípios, devolvendo-lhes o que lhes é devido.

Assim, a decisão do Desembargador Alberto Vilas Boas, de fevereiro deste ano:

“havendo sido o Município compelido a fornecer, em razão de decisões judiciais,

fármacos de dispensação excepcional cuja responsabilidade é do Estado de Minas

Gerais, este deve ser condenado a ressarcir os valores gastos na aquisição desses

medicamentos”.

O Estado de Minas Gerais também tem acionado a União para reaver valores

pagos. Então, pela via judicial, tem ocorrido essa compensação.

De qualquer forma, os patos são muito teimosos. Por isso os antigos chamavam de

pato os homens que são muito tenazes na defesa de seus próprios juízos, e não

ouvem os alheios.
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Assim, em março de 2010 o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reafirmou

a tese da responsabilidade solidária. O voto condutor, do Ministro Gilmar Mendes, diz

textualmente: “A competência comum dos entes da Federação para cuidar da saúde

consta no art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios

são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e,

dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a

negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações

na área de saúde”.

Os patos podem iludir os seus inimigos de muitas maneiras. Eles sabem voar,

correr, nadar ou mergulhar, por isso eles são também o símbolo das pessoas dotadas

de múltiplos recursos.

Assim como os patos, os tribunais estão atentos às críticas que envolvem a

judicialização das políticas de saúde e estão incorporando, cada vez mais, as

políticas públicas em suas decisões. Daí, um fato recente e muito importante, que é o

crescimento das decisões do TJMG que abordam e discutem as políticas públicas de

saúde.

Com base neste gráfico, notamos que do início da década até 2006 é praticamente

inexpressivo o volume de decisões que discutem as políticas públicas. Desde 2007, e

de forma crescente a partir de 2008, as decisões do TJMG têm incorporado, de forma

positiva, a discussão das políticas públicas.

Esse fenômeno corresponde à recente iniciativa do Tribunal, em parceria com o

Ministério Público e a Secretaria de Saúde, de promover seminários para discussão

das políticas públicas em confronto com a jurisprudência. Se os Juízes, Promotores,

Defensores Públicos e advogados não conhecem as políticas públicas, nas decisões

as ignoram. Por isso, como se vê, quanto maior o conhecimento das políticas

públicas por parte dos operadores do direito, maior sua presença na jurisprudência.

Esse é um fenômeno específico de Minas Gerais que se coloca em destaque neste

momento em que a judicialização das políticas, em especial da política de saúde, é

um assunto que preocupa a todos. Os seminários são fruto da parceria entre o

Tribunal, a Secretaria de Saúde e o Ministério Público, realizada graças ao esforço do

ex-Secretário Marcus Pestana; dos Secretários Antônio Jorge, do Estado, e Marcelo
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Teixeira, de Belo Horizonte; da Desembargadora Vanessa Verdolin, que tem

trabalhado muito por isso, e do Promotor de Justiça Gilmar de Assis, responsável

pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Saúde.

Na China, o pato mandarim está associado aos casamentos, pois simboliza a

felicidade conjugal e a fidelidade. Na realidade, porém, os patos trocam de parceiro a

cada ano, de modo que a evolução exige novos parceiros. Assim, a Defensoria

Pública, as universidades, as associações de Prefeitos e de Secretários de Saúde

precisam incorporar-se e estão se incorporando a esse processo. Já está marcado

para agosto novo evento para a discussão do tema, em conjunto com a Granbel. É

muito importante a participação dos Deputados desta Assembleia Legislativa,

especialmente da Comissão de Saúde.

Sei que todos estão curiosos para saber de que forma o Pe. Anchieta resolveu a

disputa pelo pato, mas antes, porém, farei um breve resumo em relação aos dados

aqui apresentados. Eles nos permitem algumas conclusões. Primeiro, que a

judicialização da saúde interfere no pacto federativo; que o grande volume de

decisões individuais tem provocado impacto nos orçamentos de Estados e

Municípios; que, em decisão recente, o STF fixou a responsabilidade solidária,

responsabilidade comum dos três entes da Federação; que, de acordo com o Tribunal

de Justiça de Minas Gerais, os Municípios têm direito a ressarcimento; e que as

políticas públicas são pouco conhecidas. Na análise da jurisprudência ao longo

destes anos, um dado importantíssimo é que, cada vez mais, o Tribunal de Justiça de

Minas Gerais tem considerado as políticas públicas em suas decisões. Como

recordávamos no início desta breve exposição, o Pe. José de Anchieta, chamado a

arbitrar dúvida entre dois aventureiros, que disputavam um pato, chamou um menino,

mudo de nascença, para decidir a questão. Todos olharam atentos para o menino,

que era mudo, mas falou: “Meu é o pato”. E levou a ave, sob a proteção do santo.

A disputa pelos recursos, a definição de competências envolve União, Estados e

Municípios. Mas o ator principal é sempre o cidadão. E o direito, como diz Herrera

Flores, deve servir como instrumento de garantia. Deve servir para a satisfação das

necessidades de todos. Deve garantir a cada um o acesso aos bens. Que o menino,

então, leve o pato. Leve seus ovos, sua dança, seu voo ordenado, seu deslizar
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sereno no lago azul: saúde. Que o menino leve seu bem-estar físico, psíquico,

socioambiental.

Amigos, de tudo, por nada: resgatamos aqui a imagem do pato. Agradeço a

atenção.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides”.

Palavras do Sr. Waldir Silva Salvador de Oliveira

Caríssimo Deputado Antônio Júlio, a quem cumprimento não apenas por presidir

esta reunião, mas também pela iniciativa de realizar este ciclo de debates tão

importante, como disse ontem Germano Rigotto, ex-Governador do Rio Grande do

Sul, que abrilhantou a noite com sua experiência como Deputado e Governador.

Cumprimento os demais membros da Mesa.

Gostaria de dizer-lhes o seguinte: fiz questão de comparecer aqui, ontem, mesmo

não sendo um dos colaboradores da noite, a fim de ouvir atentamente a visão de

cada expositor sobre um tema tão importante, que é o pacto federativo. Ouvi com

muito prazer o ex-Deputado Federal Sérgio Miranda, que expôs sua visão mais social

do pacto federativo. O pronunciamento feito por Germano Rigotto revelou uma visão

mais gestora e tributária do pacto federativo. Foi mais incisivo e realista no momento

de colocar como a bagunça tributária do Brasil interfere no pacto federativo. Ouvi hoje

três ou quatro belos oradores, cada um expondo sua visão.

A AMM vem trazer não uma posição teórica, mas uma visão mais gerencial sobre o

reflexo do que o não pacto federativo está causando aos Municípios. Na semana

atrasada, a AMM realizou um ciclo de debates, em três dias - o nosso Congresso

Mineiro de Municípios -, com a discussão do tema “Gestão e tecnologia”. Tivemos 21

salas técnicas para discutir o assunto, com a participação de gestores públicos -

Secretários, técnicos de prefeituras e Prefeitos -, das mais diversas funções da

gestão pública, como a tributária, a urbana, a gerencial, o controle interno, a

fiscalização, etc.

Convidamos, pela primeira vez, alguns grandes palestrantes. No início, alguns

desacreditaram: “Como vocês vão trazer o Mailson da Nóbrega a fim de falar para

Prefeitos do interior de Minas, que não têm visão de macroeconomia? Como trarão

Lucia Hippolito, Caio Marinho?”. Mas os levamos, e o resultado foi espetacular. Todas
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as salas ficaram lotadas. Por exemplo, Mailson da Nóbrega expôs uma visão da

macroeconomia mundial, trouxe-a para o País, para os Estados e Municípios. Todos

souberam ouvi-lo.

Subestimam o que é a gestão pública municipal porque não lhe dão oportunidade

de crescer e melhorar. Aí, todos têm essa visão distorcida, aleijada do que deve ser a

gestão pública municipal.

A Lucia Hippolito, muito atrevida, muito corajosa, jornalista e cientista política, uma

das mulheres mais bem informadas sobre o Congresso Nacional, definiu o Brasil

atual como uma bagunça federativa. Assim ela disse, está lá, gravado. Ela disse o

seguinte: “O Poder Legislativo quer executar, o Judiciário quer legislar, e o Executivo

faz o que der para fazer”. Ela não está errada. Aí, volto ao pacto federativo, com uma

visão gerencial do que causa aos Municípios. Falarei respeitando a realidade. Se as

minhas palavras, em determinado momento, não forem muito elegantes, serão

impessoais, gerenciais e apaixonadas pela gestão pública municipal. Então, ignorem

se, em algum momento, forem deselegantes.

Constitucionalmente, o pacto federativo brasileiro é peculiar mesmo - especialmente

porque é quase o único no mundo dessa forma - ao dizer que somos entes

federados. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil

compreende União, Estados, Distrito Federal e Municípios, todos autônomos nos

termos da Constituição. Aí começa a ilusão federativa, a brincadeira federativa, que

deixou de ser pacto federativo para transformar-se em uma ilusão. Gerencialmente

falando, é uma ilusão. Comprovarei isso.

Caminhando, vemos que o pacto federativo presume, entre tantas e tantas

definições, soberania, autonomia do Estado Federal, etc. Mas o art. 157 da

Constituição Federal mais ou menos estabelece o seguinte: a obrigatoriedade da

repartição das receitas de certos tributos entre os entes federados. Não há ilusão

nisso; é mais próximo. Buscou o legislador constituinte assegurar uma relativa

equivalência econômico-financeira entre esses entes, aspecto fundamental para o

pacto federativo. Se não há equilíbrio econômico-financeiro, não há equilíbrio no

pacto federativo. Está definido que vivemos de uma ilusão federativa: autonomia

administrativa quase sempre; autonomia política sempre. E a autonomia econômica?
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É falsa, mentirosa, não verdadeira.

Iludem-se aqueles que acham que os Municípios foram os grandes beneficiários da

Constituição de 1988. Fui Prefeito de 1989 a 1992; aliás, fui o primeiro Prefeito da

minha cidade após a Constituição. Houve uma repartição melhor dos tributos? Vou

metaforizar aqui: se os Municípios fossem comparados a uma pessoa que vivesse na

economia informal, a partir de 1989 ela seria transferida para a economia formal e

receberia salário mínimo para sobreviver com uma família de 12 filhos. Isso é o que

fez a Constituição. Enganosamente, trouxe aos Municípios algum tipo de repartição

de tributos, mas também todas as obrigações. Os mais velhos devem lembrar-se dos

antigos postos do Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência - Samdu -,

do INSS, nas cidades do interior. Acabaram-se todos: hoje, são municipais. Devem

lembrar-se de uma grande quantidade de escolas estaduais no Estado, que só foram

diminuindo, fora as municipalizações que foram impingidas aos Prefeitos. E aí vem

novamente o ilusório pacto federativo, o enganador pacto federativo, que, se quisesse

ser atual, deveria ter, pelo menos quando foi instituído, revisão periódica, como deve

ter o plano diretor do Município. Se há desequilíbrio, a revisão obrigatória deve ser

feita de cinco em cinco, de dez em dez, por exemplo. Há uma necessidade

constitucional obrigatória de se rever o pacto e de reajustá-lo. Mas nada: ficou apenas

o pacto federativo.

Aliás, não sei se é pacto, impacto ou pato; só sei que, gerencialmente, é uma praga

para os Municípios. Estou falando da maioria dos Municípios. É claro que há

exceções. Fui Prefeito de cidade mineradora, que tem economia de aviso prévio -

porque, quando acaba a atividade mineral, quebra -, mas, normalmente, é cidade

privilegiada. Por isso pude fazer alguma coisa. Tive o privilégio de oferecer,

independentemente de o meu cidadão ser municipal, estadual ou federal, qualidade

de vida, porque havia recursos. Eu tinha mineradora, fábricas de autopeças,

siderurgia, indústrias têxteis; então, tinha a obrigação de fazer com que o que estava

escrito na Constituição, que é uma ilusão federativa, fosse cumprido: que o meu

munícipe recebesse serviços. Mas fui um privilegiado. Entre os 30 Municípios

mineradores do Estado de Minas Gerais, talvez Ipatinga, Contagem ou Betim possam

fazer alguma coisa. A verdade é que Minas Gerais é paupérrima. Dos 853 Municípios,
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491 vivem de 0,6%, com a mais baixa distribuição do FPM, que, no ano passado,

significou R$300.000,00 para o Prefeito fazer a sua parte no pacto federativo, ou seja,

aplicar em saúde, educação, meio ambiente, cultura, custeio da máquina,

infraestrutura, etc. É ilusão federativa, mentira federativa.

O Presidente da República fez a loucura de dizer, há cinco domingos atrás, no

programa “Canal Livre”, da Bandeirantes, que quem faz política pública no Brasil é o

governo federal. Deu-me vontade de rir para não matar. Entreguem ao Presidente da

República uma cidade com 10 mil habitantes, que receba R$300.000,00 do Fundo,

sem arrecadação própria - porque a maioria das cidades não tem economia própria,

não tem ISS, não tem ITBI, não tem CFEM de minério -, para que faça uma gestão.

Vamos ver o que acontece.

Entregue, para ele fazer a gestão pública municipal e falar que faz política pública

com o Bolsa-Família. É uma das políticas públicas deste país. Dá aos Prefeitos

vontade de fechar as Prefeituras e falar ao cidadão: viva com o Bolsa-Família. Vão

morrer todos.

E aí volto à fala do ilustre Promotor, que disse que, pressupostamente, o pacto

anda bem, voa bem e nada bem. O problema é que, se o pacto não nada bem, ele

encalha no Município; se ele não anda bem, tropeça no Município; se não voa bem,

ele cai no Município. E o Prefeito é responsável pelo pacto e por alguma doença que

ele tenha. Essa é a realidade, não adianta fingir. Não adianta viver de ilusão.

Vou mostrar-lhes com números o que é o Brasil federativo. São dados, não há

chute; ou é pesquisa ou é dado do Tesouro Nacional. A AMM faz pesquisas

periódicas, estuda Municípios, é uma ferramenta de gestão das pequenas cidades.

Ela está transformando-se cada dia mais nisso. Hoje temos oito departamentos com

consultorias gratuitas, fazemos curso de controle interno, fazemos o que podemos

para qualificar as Prefeituras, já que o sistema eleitoral brasileiro ainda comete a

burrice de não exigir nem qualificação nem instrução de quem se candidata; acha que

o sujeito foi eleito Prefeito e no dia seguinte já é culto, preparado e vai transformar a

cidade dele. Ilusão eleitoral. E depois o coitado ainda toma todas as atravancadas da

Justiça, porque acha que vai mudar da noite para o dia, será um belo gestor e

aplicará bem os recursos. Ilusão eleitoral.
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Como se isso não bastasse, senhoras e senhores, além dessas absurdas

obrigações, que são muito maiores que as receitas proporcionais, os Municípios

ainda são obrigados a arcar financeiramente com obrigações que são do Estado e da

Federação. Fizemos uma pesquisa cuja amostragem hoje, dia 20, é pequena,

infelizmente, mas daqui a uns dias estará completa. Mas 100 já responderam sobre

políticas públicas que deveriam ser obrigação - ou são obrigação, na ilusão federativa

- do Estado e da Federação, e que os Municípios bancam. De quem é a obrigação de

fazer a Justiça funcionar? Do Município? Não. Mas as cidades têm inúmeros

funcionários no fórum, senão os Juízes dizem: “Se vocês não colocarem, a Justiça

para”. Existem inúmeros na Promotoria Pública, senão ela para; há inúmeros na

delegacia, senão ela fecha; existem inúmeros fazendo segurança, senão ela não

acontece.

Vou pôr óculos, porque o número é tão assustador, já estou ficando de idade e não

consigo ler esse tipo de dado. Em 2009, os Municípios de Minas Gerais devem

bancar, de serviços que são de obrigatoriedade das políticas públicas estaduais e

federal, R$2.637.000.035,05. A AMM está chutando? Mentira. Tenho dados do

Tesouro Nacional do ano passado. Gastos efetuados pelos governos municipais em

serviços de competência exclusiva da União e dos Estados: na Região Sudeste -

R$5.139.000.108,74. Não falei que quem paga o pacto é o Município, seja porque ele

tropeça, seja porque não nada ou não voa? Olha aí o resultado. Pacto federativo com

isso que está aqui? Estou falando gerencialmente, pois é o que nos interessa. Somos

gestores municipais. Políticos, todos somos. Na medida em que um Prefeito toma

posse, em que um Secretário - que se chama agente político - toma posse, ele passa

a ser gestor público municipal. Nessa bagunça federativa, a que se referiu muito bem

a Lúcia Hippolito, como se não bastasse, o legislador quer executar, o Judiciário quer

legislar e o Executivo faz o que dá. A coisa é mais ou menos assim, dá até para

rimar.

Tenho outra informação, para vocês verem como essa bagunça federativa é

verdade. O Congresso Nacional acaba de aprovar o piso salarial para os agentes

comunitários de saúde do Brasil, não interessa a região, o nível de escolaridade,

nada: R$930,00.
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Vocês têm noção da ingerência que isso representa? A maioria das Prefeituras não

consegue pagar um professor e vai pagar R$930,00 ao agente comunitário de saúde,

que é uma nobre função, mas que não exige nem escolaridade. Esse salário do

agente comunitário de saúde é maior do que o dos técnicos de enfermagem das

Prefeituras do Brasil. E aí está o Legislativo querendo executar e promovendo a

bagunça federativa brasileira, o ilusório pacto institucional, o ilusório pacto federativo.

É isso que estamos vivendo, não há outro caminho e o Brasil está acostumando-se

com essa anomalia e está virando moda. Vejam a vergonha. Estou falando do

aspecto gerencial. As minhas palavras são de um servidor da AMM e são impessoais.

A AMM é composta de 600 Prefeitos de todos os partidos políticos e lá não temos o

direito de falar de política. Imaginem os senhores que mau exemplo é esse pacto do

governo federal que define as políticas públicas de cima para baixo, não ouve os

Municípios, pega um dinheirão, gasta mais em propaganda de televisão do que os

Municípios têm para administrar a cidade e mandam de cima para baixo goela abaixo.

Por que não consultaram as bases? Por que não verificaram se esse dinheiro seria

melhor se fosse introduzido e investido nas políticas públicas de saúde, de educação,

de cultura, de fomento econômico, que considero as mais importantes, porque são

elas que garantem a sustentabilidade futura dos Municípios? Que política econômica

o Brasil tem sistematizado? Qual é o Estado brasileiro que estuda o potencial

econômico dos Municípios e fomento para que eles, a cada dia, sejam menos

dependentes do Estado e da União? Nenhuma! Cada dia os Municípios são mais

dependentes.

Então, o PAC, por esse aspecto, é um vexame. Quem dera esse dinheirão que

gastam, como falam, mas não gastam porque não conseguem executar, fosse

utilizado. O governo federal centralizou tanto que esqueceu de centralizar a

competência de gestão. Ele coloca no orçamento, mas não consegue executar. Todo

final de ano aparece que ele executou, no máximo, 20% do PAC I. E já tem o PAC II.

Jesus sacramentado! Se pensarmos que esse dinheiro concentrado erradamente nas

mãos do governo federal deveria estar nas políticas públicas, vemos que esse PAC

afronta o federalismo, afronta o pacto federativo. Ele pode até mudar de nome. Ao

invés de ser Programa de Aceleração do Crescimento, pode ser Programa de
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Anomalia Constitucional, pois afronta a Constituição. Ele tira dinheiro das políticas

públicas para concentrar nas mãos do governo federal para vir em forma, quem sabe,

de emenda pessoal dos parlamentares. E aí os Prefeitos ficam devendo obrigação

pelo resto da vida. Há seis meses assisti, no Norte de Minas, a um Prefeito iludido,

feliz da vida porque um Deputado arrumou R$120.000,00 para ele fazer uma quadra.

Que vergonha, que desilusão! Ele vai dever obrigação pelo resto da vida e vai ter que

apoiar esse Deputado, indiferentemente de quem quer que seja ou da sua qualidade.

Esse é o pacato federativo: falso, ilusório, padrasto dos Municípios e dos cidadãos

brasileiros. Esse é o pacto.

Novamente, cumprimento o Deputado Antônio Júlio e a Assembleia Legislativa pela

coragem de discutir o assunto num momento como esse. Quem dera se os

presidenciáveis fizessem isso. Parece que todos que se candidatam, ao chegar lá,

têm um surto de amnésia e esquecem de tudo que falaram e continuam centralizando

e fazendo tudo que podem para prejudicar. Aí, senhoras e senhores, vejam a

concentração de renda. De 1995 para cá, nos últimos 15 anos, a ilusão federativa

tirou as contribuições, que não são partilhadas com os Municípios. Vocês viram que

beleza que o Brasil fez para sair da crise? Não estamos dizendo que o governo

federal fez errado, mas deveria haver outra forma de compensar. O governo reduziu o

IPI da construção civil, reduziu o IPI da linha branca, reduziu o IPI dos automóveis. O

que é o IPI?

É um dos principais itens de composição do Fundo de Participação. A quem

pertence o fundo? Aos Municípios, aos Estados e ao governo federal. O governo

federal disse na televisão que conseguiu aquecer a economia interna brasileira, mas

se esqueceu de dizer que foi com o dinheiro dos Estados e dos Municípios. Depois

veio com a recomposição - a palavra já diz que algo foi perdido -, sem reajuste, como

se a recomposição dos números de 2008, 2009 e 2010 adiantasse alguma coisa. Só

o salário mínimo subiu 25% em dois anos. E a maioria das Prefeituras pagam salário

mínimo. As receitas de 2008 se igualaram; as despesas aumentaram loucamente:

ilusão federativa. As Prefeituras pegam dinheiro de todas as políticas públicas

existentes para manter as políticas públicas de saúde e educação. Se não fizerem

isso, os Prefeitos apanham na rua. O Presidente da República passa suas férias em
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ilha isolada; o Prefeito, apanhando da população, quando as tem.

Tudo ocorre no Município; é lá que o pacto cai, tropeça. Os números variam, mas

pouco: 57,89% de tudo o que se arrecada ficam nas mãos do governo federal;

25,75%, no Estado; e 16,35%, nas Prefeituras. Vocês podem observar que as

obrigações são inversamente proporcionais. As decisões da Justiça são excelentes.

Se o pacto for estadual, o Município deve entrar na Justiça para pedir ressarcimento.

Mas o Estado recorre, e o Município fica não sei quanto tempo sem o ressarcimento.

Se falta UTI, o Prefeito toma pancada da Justiça, tem de se internar, senão é preso.

E, na hora das denúncias do Ministério Público, é uma beleza. O termo de

ajustamento de conduta - TAC - virou para o lado do aterro sanitário. Não há dinheiro

para pagar funcionário público, saúde e educação e, agora, aterro sanitário? Aponte o

problema e ofereça solução. Como exigir isso desses 491 Municípios? Nas reuniões

federais, quando se diz “principalmente os Estados do Nordeste”, levanto a mão,

peço para parar e digo que estão confundindo as coisas; que, em Minas Gerais, há

uma Paraíba, um Ceará e um Sergipe de Municípios miseráveis; ao todo são 491

Municípios. Ceará tem 184, Sergipe, 75 e Paraíba, 223 Municípios. Portanto, há três

Estados nordestinos no lado miserável de Minas Gerais.

Não estou dizendo que miseráveis são os que recebem pouco. Lafaiete é

miserável, pois a sua arrecadação é baixíssima pelo tamanho da população; Neves,

Esmeraldas e Valadares também, com renda “per capita” e IDH baixíssimos. Engana-

se quem pensa que só possui problema Município pequeno. Há Município pequeno

que não tem problema algum de arrecadação. Estou me referindo à maioria absoluta:

ou se faz a revisão, ou continuaremos a assistir a essa ilusão federativa. E quem

paga o pato é o cidadão, pois falta serviços para ele. Ou se faz essa descentralização

egoísta, vaidosa, maldosa, padrasta, demagoga e populista do governo federal, que

centraliza os recursos e não os transfere para os Estados e Municípios, para que

ofereçam qualidade de vida à população, ou daqui a 30 anos outro Waldir Salvador,

outro Antônio Júlio e outro Promotor estarão aqui discutindo o mesmo problema. Isso

é seguro, nada mudará, a situação está só piorando.

Não há política pública sem financiamento, apenas no papel. Não há pacto

federativo apenas nos termos da Constituição. O gerenciamento ocorre no dia a dia,
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em que o sujeito vive e demanda. Não há outro caminho. Imaginem os senhores que

os Municípios recebem, para transporte de alunos da zona rural para a urbana,

R$250,00 por ano. Nem que tivessem asas, como pato, para voar, não há condição.

Recebem R$0,30 centavos por dia para alimentar menino de pré-escola, com

alimentação balanceada. Se não for balanceada, ainda toma pau, porque gastou mal.

Apenas R$0,60 para alimentar um menino de creche com leite especial, com isso e

com aquilo. Ilusão federal. Vejam o espetáculo da saúde, a política pública de saúde.

No Brasil, o mundo real é diferente do ideal. O ideal é o que está na Constituição, o

real é o que os Prefeitos e gestores pagam. Por que estou falando de Prefeitos?

Porque eles e o Governador são os executivos.

Vejam só: o governo federal repassa essa “fortuna” para os Municípios para a

atenção básica de saúde, pois a sua obrigação são as ações de baixa complexidade.

As de média são de responsabilidade do Estado e as de alta são do governo federal.

O governo federal repassa aos Municípios para que estes tenham ações básicas de

política de saúde, como saúde do idoso, controle do câncer de colo de útero, redução

da mortalidade infantil, fortalecimento da atenção básica, promoção da saúde,

eliminação da hanseníase, controle da tuberculose, controle da influenza, hipertensão

e diabetes, qualificar estratégias de saúde da família, infraestrutura para as unidades

básicas, recursos de materiais de consumo, por cada cidadão brasileiro, para cada

prefeitura, R$18,00 ao ano. Não é um espetáculo? Vocês já pensaram se

conseguíssemos entrar em uma clínica para fazer um eletrocardiograma por R$5,50?

Política pública de saúde: ilusão federativa brasileira. O governo federal fica mentindo

e enganando a população, dizendo que não, que fazem o possível, etc. Os Prefeitos

estão em Brasília na Marcha para Brasília. Chegam lá e escutam um discurso

belíssimo do populista Presidente da República: “A merenda aumentou de R$0,20

para R$0,30”. Vamos dar os meninos para ele criar e alimentar. Vejam que absurdo.

Sobre a Emenda Constitucional nº 29, que definiria quanto o governo federal tem de

destinar à saúde, até hoje, o governo não a deixa passar na Câmara, porque, quando

ele quer, aprova tudo. A promiscuidade da relação do Executivo com o Congresso

Nacional faz com que este aprove o que aquele quer. A relação é promíscua, é no

bolso, é na verba. Como falaram ontem, são R$12.000.000,00 por Deputado, para
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que este distribua esse valor. Então, a relação é promíscua. O governo federal aprova

o que quer, e aí, para o governo federal ter de gastar 10% do seu orçamento com a

saúde - os Municípios são obrigados a gastar 15% e o Estado 12% -, a lei deve ser

aprovada, mas não a deixam passar de jeito nenhum.

O Ministro das Relações Institucionais ainda nos disse, há um tempo, em uma

reunião em Brasília: “Se vocês ajudarem a voltarmos com a CPMF, aprovamos a

emenda”. Até quando seremos massa de manobra? Dessa forma, o desgaste viria

novamente para o homem que paga o pato: o gestor público municipal, que se

apressou para passar a nova CPMF que se chamará C não sei o que lá. Dessa

forma, eles aprovam a Emenda Constitucional nº 29.

Então, senhoras e senhores, vejam isto aqui: dos R$103.000.000.000,00 gastos na

saúde, há um ano e meio, R$27.800.000.000,00 foram gastos pelos Municípios, que

ficam com 17% da arrecadação. O governo federal gastou R$48.700.000.000,00, e o

governo estadual, R$26.800.000.000,00. Se fôssemos aplicar a proporção da receita,

o Município deixaria de gastar R$27.800.000.000,00 e cairia para

R$16.800.000.000,00. O Estado permaneceria com o seu gasto e o governo federal

teria de gastar R$11.000.000.000,00 a mais para equilibrar o pacto federativo com as

políticas de saúde do País.

Então, se não mudarmos isso, se não houver uma máquina de enfrentamento

disso, veremos um País, a cada dia, mais ilusório, e quem paga o pato é a população.

Estamos chegando a um ponto em que, nem se os Prefeitos das cidades que não

têm recurso - e a maioria absoluta das cidades brasileiras são pobres, e muitas

miseráveis - quiserem, nem se eles fizerem mais, não conseguirão financiar a política

pública de saúde. Não tem mais jeito. Estão pagando folha de pagamento em duas

ou três vezes. Depois, os Tribunais cobram dos Prefeitos o fato de não cumprirem a

Lei de Responsabilidade Fiscal e de passarem do limite de gasto com pessoal. É

lógico, pois a arrecadação despencou no ano da crise. Os Prefeitos não podem

demitir, pois, na época de crise, a conta fica mais difícil de fechar: menos

arrecadação e mais demanda social, mais pessoas desempregadas na cidade. E não

se pode tirar os serviços essenciais nesse momento. Então, aumenta-se a demanda

social, e cai a arrecadação. E os Prefeitos são condenados, pois não conseguem
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cumprir a LRF. Depois as pessoas alegam: “Ah, mas quanto aos Prefeitos, existe

corrupção no meio”. E eu pergunto: onde não há corrupção? No Poder Judiciário, na

Igreja, no Legislativo, no céu? Bons e maus existem na nossa família. Se há

corrupção, vamos extirpar do meio público, não vamos deixar candidatar-se nunca

mais, e não por apenas oito anos. Outros alegam que os Prefeitos não são

qualificados. Então, qualifiquem-nos. O sistema eleitoral não exige qualificação.

Depois que está lá dentro, a pessoa dorme Prefeito e acorda no dia seguinte

instruída, culta, gerente. Essa é uma ilusão.

Precisamos discutir o assunto com maturidade, respeito, bom-senso, altivez e

patriotismo, caso contrário estaremos “lascados”, pois as políticas públicas no Brasil

estão-se definhando e acabando. O pacto federativo é uma ilusão.

Caminharei para o término mostrando aos senhores que o governo federal não

partilha com os Municípios as contribuições, mas apenas os impostos. Elas

significaram, em 2007, 48,46% da arrecadação - ou seja, o governo federal não

distribui a ninguém 48% do que arrecadou -; em 2008, 42,46%; em 2009, 42,33%; e

este ano, pelo andar da carruagem até março, 43,25%. Então, os Municípios, que têm

a maioria das obrigações, não participam nem da metade da arrecadação nacional,

da distribuição. Para ser mais honesto e verdadeiro com o “programa da anomalia

constitucional”, o tal do PAC, esperaremos que, dessa vez, como temos pelo menos

três presidenciáveis com chances de se eleger, eles não tenham um surto de

amnésia como todos que vão para o governo federal: chegam lá e se esquecem de

tudo e continuam concentrando, fazendo uma relação promíscua com o Congresso e

provocando efeitos colaterais com essa bagunça federativa.

Lembro que não apenas a falta de políticas públicas decorre da bagunça federativa

e da falta de distribuição correta. Há vários outros efeitos colaterais, como: uma

relação promíscua com o Congresso Nacional, que xingamos todo dia, mas que

precisa de alimentar o Deputado para isso e, consequentemente, de concentrar o

dinheiro lá - e os Deputados fazem a distribuição de recursos sem critério técnico,

mas com critério político, uma vez que o critério técnico é o fundo de participação,

que tem índice; uma relação de subordinação entre os Municípios, o Estado e a

Federação, uma vez que precisam de beijar a mão, pedir ajuda, implorar com o pires
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na mão; a contribuição para o aumento de corrupção - se vocês pensam que uma

obra do governo federal é mais barata ou mais bem licitada que uma municipal,

saibam que não é mesmo, pois o dinheiro passa por várias instituições maldosas para

chegar até a obra: basta verificarmos no Tribunal de Contas da União, pois a obra

direta no Município seria muito mais barata e ainda geraria emprego nas cidades e

melhoraria suas empresas -; o aumento do custo das obras e dos serviços públicos,

que são muito mais caros quando licitados pelo governo federal; a interferência no

processo eleitoral - é claro que isso existe, pois, se alimentamos uma corrente de

Deputados Federais que trocam votos por Municípios, estamos alimentando e

interferindo em uma escolha para Deputados Federais e Senadores; o desestímulo

do ingresso de pessoas decentes na vida pública, uma vez que todos estão cansados

do que acontece; a intensificação das denúncias e acusações incorretas,

alimentando-se a imprensa daquilo que virou uma praga: todos os dias deve haver

corrupto no jornal; a confusão quanto ao que é política pública e o que é obrigação da

Prefeitura, já que as outras políticas públicas, como falou nosso nobre colega da

Fundação João Pinheiro, ficam relegadas às cidades que podem: cultura, meio

ambiente, esporte, lazer, fomento econômico, isso acontece só se sobrar e, como

sobra na minoria, apenas ela conhece política pública de verdade; o endividamento

municipal, pois os Prefeitos ficam loucos por não conseguirem pagar e cumprir suas

obrigações, deixando de pagar o INSS para depois pedir parcelamento; e, por fim, a

banalização da gestão pública. Encerro dizendo que realmente espero que, desta

vez, o surto amnesiano dos candidatos não ocorra. Lerei o último parágrafo de um

relatório dos dias 13, 14 e 15/3/2006 do Encontro Nacional de Secretários Nacionais

de Saúde: (- Lê:) “Assumir o pacto federativo, 50% dos recursos da União e 50% dos

recursos dos Estados e Municípios, requer um processo de discussão novo,

comprometido com a sustentabilidade política de universalidade tão exitosa e

significativa em um País continental. Para tanto, é fundamental manter e sustentar o

atual padrão atingido, identificando a linha de expansão do programa financiado pela

União. O fortalecimento do SUS depende exclusivamente do pacto federativo”. Assina

Dilma Rousseff, Chefe da Casa Civil, em 2006. Ela ficou em 2006, 2007, 2008 e é

candidata em 2010. Por que não mudou enquanto estava lá? Por que não contribuiu?
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Agora virá com outra ilusão federativa? Não estou falando apenas dela, mas de todos

os candidatos. Não me interpretem mal: não vim aqui falar de corrente partidária; sou

funcionário; sou servidor da AMM; e sou apaixonado por gestão pública, que é a

única que dará resultado. A gestão pública municipal, em especial, trará soluções

para o País. Por que escrever essa belezura de que o SUS depende do pacto

federativo, de que tudo depende do pacto federativo e de política pública, se, ao

chegar lá, entra no surto amnesiano, esquece-se de tudo e nada faz?

Caríssimo Deputado Antônio Júlio, perdoe-me se a minha fala teve um tom de

desabafo, mas é uma explanação de quem gosta do que faz, de quem tem juízo, de

quem aposta que gestão municipal dá certo e de quem convive com essa incoerência

todos os dias, com essa ilusão federativa que acreditam ser o País. Enganam-se

aqueles que pensam que os Municípios foram beneficiados pela Constituição de

1988. Enganam-se, pois deram a eles 1 salário mínimo e 10 filhos para criar. Muito

obrigado a todos e parabéns pelo evento.

Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates. A Presidência

informa ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas por escrito ou

oralmente, mediante inscrição prévia. Esclarecemos que os interessados já

encaminharam as suas inscrições e seus questionamentos durante o transcurso das

intervenções. Informamos que também os telespectadores da TV Assembleia

poderão participar dos debates. Para isso, basta que acessem o “site” da Assembleia,

www.almg.gov.br e preencham o formulário para o envio de perguntas ou que liguem

para o telefone 0800-709-2564.

Debates

O Sr. Presidente - Não definimos tema para cada um porque o assunto é

importante. Quando se limita, a pessoa fica um pouco presa. Darei oportunidade ao

Sr. Clayton Sales, do Sindicato dos Árbitros, que deseja falar.

O Sr. Clayton Sales - Bom dia. Meu nome é Clayton Salles e sou Presidente do

Sindicato de Árbitros de Futebol de Minas Gerais e gestor esportivo na área. O nosso

nobre colega da gestão de Municípios falou muito em saúde e educação. Entretanto,

espero que, ao conversar com os Prefeitos, lembre-se do esporte, pois, por meio
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dele, podemos reduzir os custos da saúde. Você falou muito do governo federal, mas

posso dar dois exemplos de ajudas que vieram para o governo do Estado, que as

capitalizou como se fossem dele. Foram enviados 60 projetos Segundo Tempo para o

Estado de Minas Gerais. O governo do Estado pegou os projetos, tampou a marca

Segundo Tempo e transformou em Minas Olímpica. Aí temos a capitalização do

déficit zero do governo Aécio Neves. Outro exemplo é o Luz para Todos: esse

programa trouxe luz para os Municípios de Minas Gerais, mas o governo do Estado,

outra vez, capitalizou-o como se fosse dele. Aí está a gestão do déficit zero. Ressalto

isso porque você destacou as práticas do governo federal, mas em Minas a relação é

essa. Quando falar, não se esqueça de que também temos Deputados Estaduais e

de que a relação com os Municípios também é promíscua, como você mesmo disse.

Sei que está representando, mas é bom incluir essas duas esferas de poder, que

também têm uma relação viciada. Você é um sonhador como eu. Sonhamos poder

contar com mais gestores, e o Brasil precisa disso. Quem sabe os quadros técnicos

serão realmente quadros técnicos; e os quadros políticos, quadros políticos. Assim,

poderemos trabalhar mais e reduzir mais os custos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Waldir Silva Salvador de Oliveira, para a

sua resposta e para as suas considerações finais.

O Sr. Waldir Silva Salvador de Oliveira - O moço está certíssimo quando diz que

esporte é ação preventiva de saúde. É claro que dissemos aqui o tempo inteiro que

precisa vir dinheiro do governo federal, principalmente por concentrar a maioria dos

recursos, já que fica com 57%. Ele é o que recebe mais, e isso é lógico e evidente.

Quando falamos em Estado, referimo-nos ao Estado brasileiro como um todo. É claro

que nos referimos mais ao governo federal, pois ele é que fica com os 57%. O

Município fica somente com 17%, e o Estado, com pouco mais de 20%. Por isso,

como a concentração é sempre maior no governo federal, referimo-nos mais a ele.

Isso é claro e óbvio, mas é lógico que políticas públicas não podem apenas ser

voltadas para a saúde e para a educação, como disse a Fundação João Pinheiro, e

ratifiquei aqui tantas vezes. Temos de investir no esporte, na cultura, no meio

ambiente e no saneamento básico. Torcemos para isso mesmo. Não viemos aqui

para proceder a um julgamento político, mas para apresentar somente a realidade do
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que acontece e essas anomalias nas relações. Teremos de realizar um seminário

para discutir isso, mas o nosso foco aqui é gestão.

O Estado também comete erros. Isso é claro. Quando o Município tem de bancar a

segurança pública, está ajudando o governo do Estado e não o federal. O Município

ajuda a bancar Fórum de Justiça, que é do governo federal. Não se trata disso. A

concentração maior fica para o governo federal, e, nem se quiser, os Estados, como

Paraíba, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, terão o mesmo

poder para fazer o que o governo federal faz, pois também ficam somente com essa

mixaria, pouco mais de 20%. Por isso, referimo-nos sempre ao governo federal. Não

há nenhuma pecha ao governo federal e cegueira em relação aos governos

estaduais. Não se trata disso, pelo contrário.

Mais uma vez, gostaria de dizer que a AMM está à disposição de todos para

participar e realizar. A fala da AMM é impessoal, apartidária e gerencial, pois lida com

o resultado disso tudo que acontece lá nos Municípios. Cumprimento os palestrantes

e digo que sairei daqui bem mais enriquecido e muito menos despreparado, depois

de ouvir a posição de todos vocês. Cumprimento o Deputado Antônio Júlio, que

realizou um belo trabalho ao iniciar essa discussão. Digo à Assembleia Legislativa

que o caminho é esse mesmo. É uma pena que um tema tão importante, que afeta

todo o mundo, desperte a atenção de tão poucas pessoas. Parabéns, Deputado

Antônio Júlio e nossos palestrantes. Estamos à disposição.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Fabrício Augusto de Oliveira, para as suas

considerações finais.

O Sr. Fabrício Augusto de Oliveira - Novamente, agradeço o convite para participar

deste evento, que, pelo menos para mim, foi muito proveitoso. Com a fala do Waldir,

até consegui perceber as dificuldades de um pacto, mais proximamente pela visão

dos Municípios. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Dércio Garcia Munhoz, para as suas

considerações finais.

O Sr. Dércio Garcia Munhoz - Parabenizo o Deputado Antônio Júlio pela realização

deste evento. A nossa perplexidade se deu a partir da própria redemocratização do

País. A sociedade civil conseguiu se organizar, se mobilizar e pressionar
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politicamente, por meio de várias entidades, para a abertura política. Depois disso,

como economista e professor universitário, comecei a observar que a classe política

assumiu o poder teoricamente e nominalmente, mas veio uma tecnocracia, que foi

tomando espaço nas decisões. Isso enfraqueceu o Poder Legislativo e fortaleceu a

tecnocracia, que, depois, se ligou aos interesses do chamado mercado. A minha

perplexidade é a seguinte: a sociedade civil conseguiu mobilizar-se, por meio de

diferentes entidades, para conseguir a abertura política, mas não percebeu que a

mobilização tinha de prosseguir no tempo, exatamente para que não se fragilizasse o

sistema de representação política. Infelizmente, essa forma como as organizações

recuaram depois da abertura, como se tivessem cumprido o dever, fez com que a

representação política ficasse fragilizada. Não há pacto federativo. Hoje aprendi muito

nas discussões, porque vimos muitos aspectos diferentes mostrando essa questão.

Temos de trabalhar pela reconstrução de algo que era um sonho, o Estado

Democrático, a reabertura política com participação. Muito obrigado, Deputado

Antônio Júlio, pelo convite e pela participação.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Procurador de Justiça Antônio Joaquim

Fernandes Neto para as suas considerações.

O Procurador Antônio Joaquim Fernandes Neto - Mais uma vez, cumprimento a

Assembleia Legislativa e o Deputado Antônio Júlio pela iniciativa. Farei minhas as

considerações do Prof. Dércio sobre a necessidade do resgate do político dessa

mobilização, dessa luta, para que os temas realmente sejam objeto de debate. Saio,

também, com a percepção de que tivemos uma Constituição em 1988 e um espaço

democrático, mas, com o Consenso de Washington e, a partir de 1990, com a

ditadura do econômico e com essa concentração, cada vez temos menos debate. Há

um discurso tecnocrata de gestão que impede o avanço de que aquele menino, aqui

representando o cidadão que mora nos Municípios, que tem o direito às políticas

públicas de educação, de saúde e todas as outras, fique privado e, principalmente,

excluído desse debate. Acredito que o objetivo principal é o resgate do político, com o

empoderamento das pessoas, para que se possam realizar mudanças. A reforma

tributária é o caminho do meio. Temos, de um lado, a posição conservadora de deixar

tudo como está, não mexer, porque uma das partes é favorecida com o sistema; no
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outro extremo, temos a revolução. Então, a reforma é esse caminho do meio entre a

revolução, o conservar tudo como está. Que possamos usar esse relatório da

Assembleia Legislativa para levar adiante essa luta. Obrigado e parabéns mais uma

vez.

O Sr. Presidente - Há ainda uma pergunta da Sra. Anísia Sudário Daniel, do CREF

6 MG: “Qual é a ação do Poder Legislativo (municipal, estadual e federal) na

discussão do pacto federativo e da reforma tributária? Onde estão os nossos

representantes estaduais?”. Olha, sou aberto a essa discussão, mas, infelizmente,

como disse o Waldir, a ausência de outras pessoas nos deixa desanimados. Porém

não vou desanimar-me, pois toda reforma, toda revolução, toda mudança começa

com poucas pessoas, com aqueles que são mais dedicados, com aqueles que

acreditam no que fazem e acredito no que estamos fazendo aqui. A Assembleia, por

sua vez, tem o papel importante de fomentar as discussões. A ausência dos

parlamentares é lamentável. Isso ocorre até nas comissões menores, às vezes por

falta de interesse. E essa falta de interesse do Poder Legislativo faz com que as

coisas não aconteçam. Esse grupo está aqui porque acredita no que estamos

discutindo. Lamentamos a ausência não só dos parlamentares, mas das entidades

convidadas que, às vezes discutem, reclamam e falam lá fora, mas não participam.

Há um ditado que gosto de repetir: “Você que está chegando agora, criticando o que

está feito, deveria estar aqui na hora de fazer”. Nós não participamos e, depois,

ficamos reclamando.

Levarei ao nosso Presidente o final deste debate e tenho certeza de que a

Assembleia, através do colegiado de Presidentes de Assembleias de todo o Brasil,

tão logo tenha um documento, começa a cobrar dos políticos, porque políticos e

política só funcionam na pressão. E às vezes a falta de pressão, a falta de

participação fazem com que pensem que está tudo bem. Faço minhas as palavras do

Waldir. Há um comodismo dos Prefeitos, um comodismo total, todo o mundo

aceitando as coisas, ninguém reclama. Tenho dito que a sociedade está acomodada,

ou não está acreditando nem em si própria ou não acredita também nas instituições.

Nós cobramos a participação nessas discussões. Essa discussão sobre o pacto

federativo não foi apenas acadêmica, teórica, mas prática. A palavra do Waldir foi
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muito clara. É isso que acontece mesmo. Também fui Prefeito, Waldir, e me lembro

que, na época do Collor, chegou à minha cidade um Coronel querendo dar-me uma

escola que nem na lua funcionava. Era gastar dinheiro à toa. Eu lhe disse que

receberia, mas que no local funcionaria o depósito da Prefeitura porque, como escola,

seria impossível. Estamos discutindo o centralismo dos recursos em Brasília e como

é possível que se defina o que fará num Município de 2 mil habitantes.

Waldir, você está de parabéns. Chegou aqui uma mensagem para você, da Marly,

de Juiz de Fora, e terei o prazer de fazer sua leitura: “Gostaria de parabenizá-lo por

sua participação no evento. Jamais pude ouvir comentários tão contundentes, que

toda a população precisa ouvir. É pena que as oportunidades do cidadão sejam

ínfimas com referência a debates com pessoas tão claras e com experiência no

assunto tratado. E mais, com coragem de dizer. Lamento que o Governador Aécio

Neves não tenha tido oportunidade de conhecer sua competência e carisma, que

transborda em suas palavras, escolhendo-o para nosso candidato. Atenciosamente,

Marly.”. O povo sente a falta de transparência e de coragem de dizer as coisas. Por

isso toda manifestação corajosa, sem paixão político-partidária, transborda o

interesse dos ouvintes. As mensagens que nos forem enviadas serão encaminhadas

aos debatedores para posterior resposta. Agradeço, em nome da Assembleia

Legislativa, a todos os participantes e aos que nos acompanharam pela TV.

Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a

reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às

14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/5/2010

Presidência dos Deputados João Leite, Antônio Júlio e Délio Malheiros

Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - 1º Painel:

Composição da Mesa - Palavras da Sra. Celina Maria de Souza - Palavras do Sr.

Marcelo Braga Rios - Palavras do Sr. Lindolfo Fernandes de Castro - Palavras do Sr.

Antônio Luiz Bernardes - Esclarecimentos sobre os debates - Debates - 2º Painel:
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Composição da Mesa - Registro de presença - Palavras da Sra. Marinella Machado

Araújo - Palavras da Secretária Maria Coeli Simões Pires - Esclarecimentos sobre os

debates - Debates.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Destina-se esta parte da reunião à

realização do ciclo de debates “Pacto federativo, questão tributária e políticas

públicas no Brasil”. Nesta tarde teremos a apresentação dos seguintes painéis: Pacto

federativo e questão tributária no Brasil; e Pacto federativo e alternativas de

governança.

1º Painel: Composição da Mesa

O Sr. Presidente - Convidamos a tomar assento à Mesa para o 1º Painel a Exma.

Sra. Celina Maria de Souza, pós-Doutora em Ciência Política e Pesquisadora

Associada do Centro de Recursos Humanos da Faculdade de Filosofia e Ciências

Humanas da Universidade Federal da Bahia; e os Exmos. Srs. Marcelo Braga Rios,

Professor de Direito Tributário da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais;

Lindolfo Fernandes de Castro, Presidente do Sindicato dos Fiscais e Agentes Fiscais

de Tributos do Estado de Minas Gerais; e Antônio Luiz Bernardes, representante da

Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais.

Palavras da Sra. Celina Maria de Souza

Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais o convite. Em segundo lugar, gostaria de parabenizar a Casa

e suas lideranças pela iniciativa, bem como pela condução da discussão dessa nossa

questão tão candente, que levanta tantas emoções, e que tem a ver com o pacto

federativo.

A iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas é rara. Nos mais de 30 anos de vida

profissional, nunca vi a Assembleia Legislativa do Estado de onde moro promover

nenhum debate que unisse os mundos jurídico, político e acadêmico. É, então, com

enorme prazer que estou aqui tentando trazer a visão da ciência política, área na qual

trabalho, sobre essa discussão do pacto federativo. Preciso ainda ressaltar que é

muito raro haver a participação de cientistas políticos no mundo legislativo. Os

economistas e os juristas estão, muitas vezes, presentes nessas discussões, mas os
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cientistas políticos são meio “estranhos no ninho" nesse debate. Talvez alguma coisa

que eu vá trazer aqui possa levantar alguma surpresa, principalmente contestação

sobre o que vou falar. Gostaria que essa minha fala fosse tomada como provocação

para debates que possamos ter. Como alguém do mundo acadêmico que na outra

encarnação deve ter sido calvinista, o pessoal da organização do seminário me deu

uma tarefa. Gostariam que eu discutisse a influência da atual distribuição de

competência e de recursos tributários na autonomia dos entes federados no que se

refere a formulação, gestão e financiamento de políticas públicas. Incorporei a esse

tema uma segunda tarefa, que é o que venho trabalhando nos últimos anos. Refiro-

me à discussão do Estado membro nas políticas públicas.

Primeiramente, valeria a pena, até diante dos prognósticos e dos diagnósticos

relativamente assustadores que tivemos hoje pela manhã na avaliação do que é o

nosso federalismo, lembrar os diagnósticos que tivemos quando a Constituição de

1988 foi promulgada. O primeiro argumento que vinha dos chamados brasilianistas,

ou seja, os norte-americanos que estudam o Brasil na óptica da ciência política, é que

um federalismo tão fortalecido como o que tinha saído da Constituição de 1988 seria

um ponto de veto do sistema político, afetaria não só a governabilidade como também

a aprovação de reformas. Dito de forma mais simples, o que os brasilianistas, que

foram os primeiros a analisar a Constituição de 1988 - nós, brasileiros, chegamos um

pouco depois - viam naquele momento era que o federalismo, do jeito que tinha sido

desenhado na Constituição de 1988, tornava o Brasil inviável, ingovernável. Aliás, a

fala do então Presidente Sarney, no momento da promulgação da Constituição de

1988, foi na linha de que o Brasil tinha ficado ingovernável. Depois - parece que

Ulisses Guimarães deu-lhe uns beliscões - refez a sua posição dizendo que seria

possível administrar o Brasil com a Constituição. O segundo diagnóstico era que a

descentralização de recursos para os entes subnacionais tinha ocorrido sem a

definição de encargos. Esse era um diagnóstico muito comum dos economistas e do

pessoal que trabalha com a literatura sobre federalismo fiscal. Ouvimos isso aqui hoje

de manhã com o Prof. Dércio Munhoz. Ele dizia que a Constituição descentralizou

recursos e não resolveu a questão dos encargos.

O terceiro diagnóstico diz que haveria uma captura de recursos e das políticas
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pelas elites políticas estaduais e locais. Isso foi um diagnóstico feito no início pelos

cientistas políticos brasileiros. Não sei se vocês se lembram de que esses cientistas

políticos diziam que os Municípios e os Prefeitos não estavam prontos para

administrar tantos programas e tanto dinheiro. Diziam ainda que esse dinheiro seria

usado em clientelismo, fisiologismo, corrupção etc. e tal. Esse era o entendimento

deles desde o início, após a promulgação da Constituição. O quarto diagnóstico foi

feito por um dos cientistas políticos mais renomados do mundo, Giovanni Sartori, que

dizia - farei uma tradução literal - que a Constituição brasileira era uma novela do

tamanho de uma lista telefônica que continha promessas impossíveis de serem

cumpridas. O quinto diagnóstico foi muito popular no Brasil durante muito tempo. Ele

dizia que a espera federal era um ator passivo. Vocês se lembram e talvez conheçam

um livro de Fernando Abrúcio que ficou muito conhecido: “Os barões da Federação”.

No primeiro momento era assim: um executivo federal e um legislativo que não

poderiam governar ou passar reformas ou um executivo que seria dominado pelos

barões da Federação, pelos Estados.

Só quis fazer essa discussão um pouco para trás para vermos que o diagnóstico

daquele momento, em 1988, era um cenário muito mais negro, nebuloso e

atormentado do que provavelmente hoje. De qualquer forma, em razão ou não

desses diagnósticos, não podemos negar que a Constituição de 1988, do ponto de

vista do federalismo, levantou um enorme paradoxo. Ou seja, temos de nos perguntar

e tentar responder por que um País com uma agenda congestionada de problemas

nacionais decidiu descentralizar recursos tributários. Quer dizer, naquele momento,

de fato, o País descentralizou os recursos tributários. No entanto, muitos de vocês

são jovens o bastante para não se lembrarem do que era a situação da saúde pública

e da educação no Brasil daquela época. Agora tentarei desconstruir cada um desses

argumentos ou desses diagnósticos. Assim, avançaremos para chegar aos dias

atuais. Há o argumento de que o Brasil era ingovernável e incapaz de produzir

reforma. Na verdade, não foi isso o que aconteceu. Apesar dos anos turbulentos

depois da Constituição de 1988, dos governos Sarney e Collor, a partir do governo

Fernando Henrique o Brasil entra numa rotina democrática de governabilidade. No

que se refere às reformas, a Constituição brasileira é uma das que apresenta uma
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das mais altas taxas de reformas em relação a outras Constituições. Foram 62

reformas que começaram em 1992, das quais 27 regulamentaram ou ampliaram o

conteúdo de várias políticas públicas. Chamo a atenção, não é apenas óbvio que o

Brasil entraria numa profunda reforma, por exemplo, nas áreas de educação e de

saúde. Não é óbvio, pois poderia ter continuado com outro tipo de política ou ter

tomado uma decisão de investir muito fortemente em outros setores, que não nesses.

Portanto, saliento dois pontos que considero importantes ao analisarmos o mundo

das políticas públicas a partir da lógica da ciência política.

Todas essas reformas foram possíveis porque os constituintes foram sábios o

suficiente ao colocar muitos pontos na Constituição. Como diria o Sartori: fazer uma

lista telefônica, mas, ao mesmo tempo, tornar as regras de emendas à Constituição

relativamente fáceis de serem cumpridas, em comparação com as demais

Constituições do mundo democrático. A nossa regra é a dos três quintos, mas é

lógico que existe um complicador que são os dois turnos de votação nas duas Casas

Legislativas. Assim, não somos surpreendidos quando uma reforma passa no 1º turno

na Câmara e não passa no 2º turno, ou passa na Câmara e não passa no Senado.

De qualquer forma, as regras para emendar a Constituição são relativamente fáceis

de ser cumpridas. O segundo ponto é o papel da conjuntura. Tivemos momentos

extremamente tumultuados, tanto políticos como macroeconômicos, até 1994. Com a

estabilização da moeda e o controle da inflação, creditado a um mundo globalizado e

sem muito espaço para os governantes ou uma política neoliberal, não importa,

porque não estou entrando no julgamento ideológico do controle da inflação nem

dessas regras, porque o que importa saber é que foi com o fim da inflação que se

criaram condições conjunturais favoráveis para se investir e ter um novo modelo de

política social.

O segundo diagnóstico é a descentralização dos recursos e a não descentralização

dos encargos. De fato, os dados mostram, e vocês estão cansados de saber disso,

que a Constituição de 1988 de fato reduziu os recursos federais em relação aos

Municípios e aos Estados. Nos anos 90, por conta das regras relativamente fáceis

para se mudar a Constituição, o governo federal recupera a sua receita com o

aumento de contribuições e contingenciamentos, com fundo social de emergência e
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agora com o DRU. No entanto, quando a estabilidade monetária é de fato

consolidada a partir de 1997 até hoje - isso são dados e não uma invenção -, o que

aconteceu foi uma recomposição e um aumento dos recursos à disposição das

esferas subnacionais, principalmente dos Municípios. Aliás, para que o pessoal que

representa o interesse dos Municípios não fique desconfortável comigo, é claro que

os recursos não são suficientes para uma agenda cheia de problemas, mas, de

qualquer forma, os recursos foram aumentados.

Não vou falar sobre esse quadro que vocês estão vendo, para não fugir do assunto,

porque ele apenas mostra a distribuição de recursos. O terceiro diagnóstico diz

respeito à não decisão das competências, da partilha de encargos entre as esferas de

governo. Na verdade, isso foi decidido. Ficou estabelecido que as funções públicas

ou as políticas públicas seriam partilhadas, as principais delas entre os três níveis de

governo. É justamente isso que diz a decisão do STF, mostrada pelo nosso

Procurador na parte da manhã. O STF estabeleceu que a responsabilidade sobre a

provisão, isto é, os gastos na saúde, é solidária, na expressão do Supremo, e é

exatamente isso o que a Constituição diz. Então, os encargos foram, sim, decididos.

Ficou estabelecido que eles, em sua maioria, seriam partilhados entre as três esferas

de governo.

Houve ainda o argumento de que haveria captura das elites políticas locais e

nacionais: Prefeitos, Vereadores, Governadores e Deputados, que iriam capturar as

políticas e fazer uso pessoal ou clientelístico ou fisiológico delas, mas isso não

aconteceu, exatamente porque as regras dessas políticas que foram municipalizadas

ou estadualizadas são regras claras e universais. É claro que tem furos. É óbvio

porque isso acontece em qualquer política de massa. Até porque não somos anjos.

Então haverá furos, ineficiências, corrupção etc. Mas as regras criaram incentivos

para que os gestores estaduais e municipais cumprissem o que lhes estava sendo

delegado. Isso é comprovado nos avanços dos indicadores de saúde, nos aumentos

das taxas de matrícula escolar, na diminuição da pobreza. Quanto à desigualdade

social, ainda caminha mais devagar, mas tem dado sinais positivos. Tem havido

também a institucionalização de políticas constitucionalizadas como direitos sociais.

Nos últimos 30 anos os países democráticos têm absorvido o que eles chamam
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direitos sociais. Em geral, não dentro da Constituição, mas como uma lei própria, tem

sido hoje algo que é o caminho das democracias consolidadas, isto é, absorver

direitos sociais que não são individuais nem coletivos. O Brasil fez isso com nossa

Constituição.

A partir de todas essas modificações, dos nove direitos sociais, três foram

constitucionalizados. Na verdade, quatro, porque tem também a Previdência. Mas a

Previdência não nos interessa tanto aqui como nos interessam a educação, a saúde e

a assistência social. O governo federal não virou um ator passivo, como diria o

Abrúcio. Os Governadores que se achavam barões na verdade não foram barões. E o

Executivo conseguiu aprovar a maioria da sua agenda, e hoje muitos de nós

reclamamos da força do Executivo federal.

A resposta a esse paradoxo é que no caso brasileiro houve de fato a

descentralização dos recursos tributários; mesmo tendo oscilado entre 1988 e 2010

houve também a centralização de decisões. Os constituintes disseram que a União,

ou seja, Executivo e Legislativo federais tinham a maioria das competências para

regular políticas públicas. E também, por fim, que as regras eram relativamente fáceis

de cumprir.

O ponto mais crucial do nosso debate é a divisão de responsabilidades e

competências. Houve uma profunda reestruturação das políticas públicas no final dos

anos 90. Com o controle da inflação, foi possível enfrentar a questão das políticas

públicas, especialmente as consideradas naquele momento como as políticas mais

importantes. Eram o controle fiscal, o controle da inflação e as políticas de saúde, de

educação. E, um pouco mais tarde, as políticas de transferência de renda e

assistência social. Já as privatizações entraram na agenda do governo Fernando

Henrique. E parece que saiu da agenda do governo Lula. No Brasil, tudo é um pouco

difícil de generalizar, mas é possível a gente generalizar dizendo que a divisão de

responsabilidades e competências, do jeito que ela está hoje, é vista da seguinte

forma: existem políticas públicas federais que se impõem às políticas subnacionais. É

verdade, conforme disse aqui o representante da AMM, mas essas políticas são

aprovadas pelo Congresso Nacional. Por quê? Porque nós constitucionalizamos tudo,

ou seja, praticamente todas as nossas políticas públicas são constitucionalizadas.
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Então, quando reclamamos do governo federal, temos de nos lembrar que o

Congresso, a Câmara e o Senado aprovaram essas políticas.

O segundo é que, de fato, existem restrições constitucionais para que as esferas

subnacionais adotem políticas próprias, e isso tem sido particularmente reforçado

pelas decisões do STF. Não sou jurista, embora seja graduada em Direito, então

perdi a chance de ficar rica. Mas dizem os juristas que o entendimento do Supremo

sempre foi e continua sendo que todo direito relevante é um direito federal. Baseado

nessa interpretação, o Supremo tem, por exemplo, negado praticamente todas as

ações diretas de inconstitucionalidade que os Governadores têm proposto, por

exemplo. Todas elas têm caído. A última coisa que seria importante para encaminhar

minha fala ou minha defesa da questão dos Estados é que o governo federal e os

Municípios participam de todos os programas sociais, mas o Estado não.

Pularei tudo isso aqui e farei agora uma pausa para dizer que toda discussão em

torno do federalismo pode ter duas chaves analíticas: a da cooperação, que é o que

parece que, em geral, todos pedem, ou seja, o Estado tem de ouvir o Município, o

governo federal tem de ouvir o Estado, têm de cooperar, trabalhar juntos; e a da

competição ou do conflito. No Brasil, infelizmente, ficamos praticamente reféns de

uma visão do federalismo cooperativo, quando, na verdade, ele é um sistema que

estimula o conflito ou a competição. Não terei tempo para falar sobre isso, mas

gostaria apenas de exemplificar. O tempo inteiro que falamos chamamos essa

discussão de pacto federativo, em cima de uma influência muito grande que tivemos

de um cientista político norte-americano, o Elazar, aqui mencionado. Existem, então,

duas chaves para compreender o federalismo: a chave do Elazar, pela qual o

federalismo é um pacto, é uma aliança, é cooperativo, e a chave de outro cientista

político, este, sim, o mais importante de todos, que é o Riker, segundo a qual o

federalismo é uma barganha, um conflito positivo porque incorpora as minorias etc.

Às vezes, tendemos a pensar que este é um sistema harmônico, quando, na verdade,

me filio mais à lógica do Riker de que o federalismo é uma barganha: sentam-se aqui

Governadores, Prefeitos, etc. e vamos discutir o que negociar. Temos muitos

exemplos de situações de conflitos, tanto de cooperação como de políticas altamente

competitivas. No caso da cooperação, temos a política de educação e saúde. No
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entanto, foi preciso criar incentivos para que os governos estaduais e municipais

implementassem essa política. No caso de políticas altamente competitivas, temos o

ICMS e o ISS nos grandes Municípios. Temos também vazios institucionais, que são

claramente a questão das regiões metropolitanas. Precisamos ter clareza quando

falamos da situação de um Município metropolitano e de outro de que a AMM falou

aqui hoje de manhã. O problema da habitação, do saneamento, do transporte no

Município metropolitano não é o mesmo do pequeno Município.

Temos desafios e perspectivas, mas não falarei sobre isso. Apenas argumento que

o principal desafio, do ponto de vista do federalismo e das políticas públicas, é o

papel dos Estados. Pela manhã, falaram sobre o enfraquecimento de recursos, mas

amplio um pouco mais, pois não se trata apenas desse tipo de enfraquecimento. Por

mais que se tenha a visão ideal de que o federalismo é um sistema sem hierarquia

entre os três entes da Federação, existe sim uma hierarquia, e não é de mando, mas

de coordenação.

A ausência dos Estados, que chamo de elo perdido da corrente federativa, provoca

a atomização de ações. Na maioria das vezes, os Estados são considerados pela

literatura como laboratórios de democracia, com políticas inovadoras que tendem a

ser bem concebidas e agregam um número diversificado de Municípios, por exemplo,

mas não têm a dimensão ou o tamanho de um pequeno ou médio Município ou do

mundo inteiro, como ocorre com o governo federal. Por que incorporar os Estados?

Não digo que isso seja necessário apenas porque os Estados são melhores, e sim

porque isso pode ser vantajoso para o governo federal quanto às políticas públicas,

tendo em vista que os recursos orçamentários federais estão engessados pelas

vinculações de receita. Sabemos que apenas 23% do Orçamento da União é de livre

alocação. Os Municípios hoje têm um maior número de burocratas: 60% da força de

trabalho do setor público. Isso mudou bastante; de qualquer forma, se fizermos uma

relação de custo-benefício, veremos que o tamanho da burocracia federal também é

imenso. Os custos são muito grandes, o salário inicial de um gestor público é de

R$11.000,00, há os custos futuros na aposentadoria dos servidores, os custos de

controle, e o pior de todos e que os economistas e cientistas políticos chamam de

custos de transação. Os controladores do governo federal não dispõem de plena
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informação para tomarem decisões. Seria mais fácil o governo mineiro coordenar as

políticas públicas de seus 853 Municípios que o governo federal coordenar as

políticas públicas de seus quase 6 mil Municípios. Obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Palavras do Sr. Marcelo Braga Rios

Boa tarde a todos. Sr. Presidente, Deputado João Leite, na pessoa de quem

cumprimento a todos, inicialmente farei um rápido agradecimento, porque não quero

ultrapassar o tempo estipulado. Não posso deixar de agradecer à Assembleia o

convite, e especialmente à Federação do Comércio, cujo Presidente, Dr. Eustáquio,

está aqui presente. Pediram-me para falar sobre o pacto federativo e a questão

tributária. Num primeiro momento, o meu objetivo é fazer uma rápida exposição sobre

o pacto federativo como posto na Constituição. Logo em seguida, pretendo tratar do

pacto federativo como é realizado na prática - aliás, já antecipando, como é distorcido

na prática -, a fim de chegarmos a algumas conclusões. Se der tempo, falaremos

também sobre as consequências, a exemplo, na minha opinião, da guerra fiscal, que

atualmente chega a níveis insuportáveis em Estados e Municípios, com grandes

prejuízos para ambas as partes, especialmente para o contribuinte. Farei uma

exposição sobre o ponto de vista jurídico, pois essa é a minha área. Atuo como

professor e advogado. Portanto ficarei restrito à questão jurídica.

Já dando início, temos o pacto federativo posto na Constituição Federal,

principalmente nos arts. 1º, 18 e 60. Neste evento, já se falou bastante sobre o pacto

federativo e suas características. Destaco, mais uma vez, que o pacto federativo

representa a autonomia entre os entes federativos, em regra geral, entre a União e os

Estados. No caso brasileiro, há uma particularidade, pois também estão envolvidos

Distrito Federal e Municípios. Quer dizer, pacto federativo designa a autonomia entre

União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Senhores, autonomia significa receita

suficiente sem a imposição de condições para que cada uma dessas entidades,

especialmente Estados e Municípios, possam cumprir com seus objetivos. Preciso

garantir receita para que Estados e Municípios cumpram com os deveres que lhes

foram impostos pelo Texto Constitucional.

Como a Constituição idealizou essa repartição de receitas entre União, Estados e
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Municípios? De duas formas: discriminação de rendas pela fonte e pelo produto.

Traduzindo, o que isso significa? Quanto à discriminação de rendas pela fonte, o

Texto Constitucional repartiu competências tributárias para cada uma das entidades

federativas, ou seja, estabeleceu que a União, os Estados e os Municípios têm poder

de instituir os seus tributos. Cito, como exemplo, o art. 145, que trata dos impostos,

taxas e contribuições de melhoria; mais à frente, temos o art. 148, que trata do

empréstimo compulsório, que, aliás, não está em vigor; os arts. 153, 155 e 156, que

tratam dos impostos da União, dos Estados e dos Municípios; e, ainda, o art. 149 e

outros espalhados pelo Texto Constitucional que tratam das contribuições - não se

trata, aqui, de contribuições de melhoria, tributo que se cobra pela realização de uma

obra pública, o que está também praticamente em desuso. Refiro-me às contribuições

gerais, sociais e interventivas. Na grande maioria, essas são competências da União.

Essas contribuições - espécie tributária, já disse o Supremo - têm uma

particularidade: são instituídas para atender a uma finalidade constitucional

específica, ou seja, contribuição para a seguridade social será instituída para atender

a despesas da seguridade social. A Constituição, então, partilhou a competência

tributária para que cada uma dessas entidades possa cobrar os seus tributos. Na

verdade, são fontes de receita próprias da União, dos Estados e dos Municípios.

Dentro da outorga de competência, temos um papel importante também da lei

complementar. A professora falou sobre a hierarquia de coordenação. A função da lei

complementar é exatamente coordenar a competência entre os entes da Federação.

Vou citar um exemplo. O Município tem competência para instituir o Imposto sobre

Serviços - ISS -; e o Estado, para instituir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias

e Serviços - ICMS. Quando tenho um serviço acompanhado do fornecimento de

mercadoria, posso ter conflitos. Está aí, então, o papel da lei complementar,

exatamente para dispor sobre esses conflitos.

Alguns sustentam que a lei complementar nacional restringiria a autonomia dos

Municípios ou dos Estados. Não penso assim; a lei complementar está aí exatamente

para realizar essa hierarquia de coordenação. É importante lembrar que o Município

tem, sim, autonomia, mas esta não pode invadir a autonomia do outro Município. Dou

um exemplo: todos os Municípios têm competência para instituir o ISS sobre seus
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serviços. Muito bem: tenho um estabelecimento em Belo Horizonte e presto serviço

em Contagem. Qual é o Município competente para exigir esse imposto? A

Constituição não diz. A lei complementar, exercendo esse papel importante,

estabelecerá a competência nesse caso, muito embora - se der tempo falarei no final

- esse fato não tenha sido muito bem observado pelos Municípios. Mesmo com a lei

complementar, a guerra fiscal está estabelecida.

Outro ponto importante é a imunidade intergovernamental, um preceito

constitucional que vem exatamente para garantir essa autonomia, proibindo que

Estados e Municípios cobrem impostos uns dos outros. Segundo a própria Receita

Federal, nessa repartição de competências - tributos federais, estaduais e municipais

-, no Brasil, 69,62% são tributos da União; 25,79%, tributos dos Estados; e 4,60%,

tributos municipais. Evidentemente nenhum Município teria condições de prestar seus

serviços, de cumprir com suas obrigações apenas com fontes próprias, apenas com

4,60% de arrecadação. É claro e evidente que, em matéria de competência tributária,

a União ficou com o bolo maior. Mas o que o constituinte idealizou para compensar

essa situação? Há outra forma de discriminação de rendas: por meio da repartição de

receitas. Nos arts. 157 a 162 há diversas previsões em que parte do tributo, do

imposto, na maior parte das vezes arrecadado pela União, é transferido a Estados e

Municípios. A competência tributária para legislar, instituir, cobrar é da União, mas as

receitas são transferidas aos Estados e Municípios.

Citei aqui uma lição do Prof. Regis Fernandes de Oliveira, que diz que essa

discriminação busca dividir o bolo tributário de forma equilibrada entre os diversos

entes da Federação, distribuindo percentuais atribuídos a cada um deles, fixando os

critérios para a distribuição e a forma de calcular esses valores. Na verdade, essa

previsão não tem outro objetivo senão o de reduzir as desigualdades sociais. Os

senhores já falaram, já discutimos isso bastante. É claro que a grande maioria dos

Municípios não têm condições de sobreviver apenas com receitas próprias, como

IPTU, ISS, ITBI. O tributo incide sobre riquezas e, se no Município não circula

riqueza, não adianta ter competência própria, porque ele não terá condições, de fato,

de sobreviver; ele precisará valer-se dessas transferências de receita.

Senhores, esse é o modelo ideal proposto pela Constituição Federal. Vamos agora
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falar de algumas distorções na prática. Não sei se já foi tratado esse assunto aqui,

mas, se foi, rapidamente o repetiremos. Uma decisão muito importante do STF foi o

julgamento em fevereiro - o acórdão só foi publicado na semana retrasada, no dia 7

de maio - em que o Ministro Gilmar Mendes disse: “Estamos aqui dando a

contribuição do STF para a reforma tributária”. O que essa decisão tem a ver com a

questão do pacto federativo? Tem a ver com a questão da repartição das receitas.

Logo que a Constituição foi publicada, em 1989, editou-se uma lei complementar para

definir os critérios de repasse a Estados e Municípios dos recursos dos fundos de

participação dos Estados e dos Municípios. Em vez de fixar os critérios em relação

aos fundos do Estado, ela fixou os percentuais - 85% para as Regiões Norte e

Nordeste, 85% para a Sudeste - a que cada um dos Estados teria direito. Nessa lei

complementar havia uma previsão de que a fixação seria temporária. Lei específica

posterior definiria os critérios para melhor fixar os percentuais. O objetivo dessa lei

complementar é promover o equilíbrio socioeconômico entre os entes federativos. A

lei fixou os percentuais provisoriamente, para depois fixar os critérios específicos.

Mas o outro parágrafo da lei diz que, enquanto não forem fixados novos critérios,

valem os critérios definidos na lei complementar de 1989. Até esta data, a lei que fixa

os critérios lógicos, razoáveis, atualizados para essa distribuição não foi editada pelo

Congresso Nacional, passados mais de 20 anos.

Temos claramente uma violação do pacto federativo, porque a distribuição de

receita não estava sendo feita - nunca foi feita - de acordo com o propósito imaginado

pelo Texto Constitucional, que era fixar critérios que promovessem o equilíbrio

socioeconômico. A matéria chegou ao Supremo, infelizmente com muito atraso - não

da ação, mas do julgamento, porque a ação tramita no Supremo há bastante tempo -,

e o Supremo, em uma decisão praticamente unânime - questões processuais, com

apenas um ou dois votos divergentes -, decretou a inconstitucionalidade dessa lei

complementar. A situação ficou da seguinte forma: se o decreto é inconstitucional,

como vai ocorrer o repasse? O Supremo deu um prazo. Declarou a

inconstitucionalidade, mas disse: edite-se uma outra lei fixando critérios razoáveis,

com base em apurações, dados do IBGE etc., até o dia 31/12/2012. Está aí uma

ótima oportunidade para discutir uma melhor distribuição desses critérios. A lei
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complementar tem prazo certo para deixar de produzir efeitos: 31/12/2012.

Outra distorção em relação ao pacto federativo já foi mencionada, mas quero trazer

minhas considerações a respeito. Trata-se da criação das contribuições sociais.

Acredito que o modelo constitucional é bom, bem como as competências e a

repartição de receitas. O problema é que a União mal aplicou, e muitas vezes com

apoio do STF, que admitiu uma flexibilização muito grande na criação de

contribuições sociais. A União, percebendo a força de arrecadação que essas

contribuições têm, deixou os impostos de lado e voltou sua atenção totalmente para

elas. Vejam um exemplo para que tenham ideia do potencial de arrecadação: a

arrecadação das contribuições sociais é de R$373.000.000.000,00, enquanto a do

Imposto de Renda e do IPI é de R$233.000.000.000,00. Ou seja, arrecada-se muito

mais com contribuições sociais do que com impostos. Qual a consequência disso

para o pacto federativo? A maioria dessas contribuições não é repartida, à exceção

da Cide de combustível, que depois de muita luta está sendo repartida com Estados e

Municípios. Todas as outras receitas pertencem à União unicamente. Cria-se a

contribuição, majora-se a contribuição, mas ela não é dividida com Estados e

Municípios.

É importante recordarmos o que foi feito no passado recente. Na Constituição

Federal de 1988 não houve criação de novos impostos. Que bom! Mas criaram-se

novos tributos, exatamente da espécie de contribuições, que não são repartidas com

Estados e Municípios. Dou a seguir os exemplos. A CPMF, que não temos mais, mas

que é uma nova contribuição. A Cide, dos combustíveis, é hoje, depois de muita

briga, dividida com Estados e Municípios. Às contribuições PIS e Cofins, que sempre

foram as contribuições de maior potencial de arrecadação, acrescentaram-se em

2004 PIS e Cofins incidentes sobre a importação, que também não é repartida com

Estados e Municípios. Além da criação de novas contribuições, ainda tivemos a

majoração de contribuições já existentes, como a própria CPMF, cuja alíquota foi

subindo até a sua extinção. Temos também a majoração da alíquota da Cofins, que

chega a ser um tema particular: começou com 2%, foi para 3% e teve a base de

cálculo aumentada - ou seja, antes incidia apenas sobre algumas receitas; depois,

passou a incidir sobre todas as receitas. Muda-se o regime e passa-se de uma
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tributação cumulativa para uma não cumulativa, mas com um substancial aumento de

alíquota, que passou de 3% para 7,6%. É verdade que o sistema mudou, mas dados

da Receita Federal comprovam que a arrecadação também aumentou bastante, e

nada disso é repassado ao Município.

Mas para mim o ponto principal de atentado ao pacto federativo é a chamada

Desvinculação das Receitas da União, a conhecida DRU. Com início em 1994, vem

sendo sistematicamente prorrogada, sempre junto com a CPMF. Na última

prorrogação, a CPMF ficou, mas a DRU passou. O que estabelece essa última

emenda à Constituição, em vigor até 2011? Ela permite a desvinculação de órgão,

fundo ou despesa de arrecadação pela União de impostos, contribuições sociais e de

intervenção do domínio econômico já instituídos ou que vierem a ser criados até a

referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais. O que temos aqui,

senhores, é uma distorção naquelas contribuições idealizadas pelo constituinte para

atender a uma finalidade específica - há, por exemplo, a Cide, para atender uma

despesa de intervenção do Estado no domínio econômico, e contribuições para a

seguridade social, ou seja, para atender uma finalidade específica constitucional. Mas

o próprio constituinte aprovou essa emenda, que o Supremo considera constitucional,

autorizando a destinação de 20% do que se arrecada com essas contribuições a

finalidade distinta daquelas que o Texto Constitucional definiu. O que temos aqui,

portanto, não é uma contribuição, mas mais um imposto. Essas contribuições nada

mais são do que impostos travestidos no nome “contribuição”, e com uma

consequência: se fosse imposto, provavelmente seria repartido com Estados e

Municípios; mas, como contribuição, não. Assim, a União fica com os 20% só para

ela, sem repartir nada com os Estados e Municípios.

Tentando concluir no minuto que me resta, parece que na proposta de reforma

tributária esse assunto está em discussão e há, sim, a ideia de unificar. Como eu

dizia à repórter com quem conversei ali fora, já que as contribuições não estão sendo

utilizadas como deveriam, é melhor acabar com elas. É o que se propõe na reforma

tributária: vamos acabar com essas contribuições. Por que haver Imposto de Renda e

Contribuição Social sobre o Lucro? É só para não se distribuir a receita da

Contribuição Social sobre o Lucro, já que essa receita não vai integralmente para a
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seguridade social, como deveria. Então, é melhor acabar com a Contribuição Social

sobre o Lucro, ficar com o Imposto de Renda e distribuir o que é arrecadado com o

Imposto de Renda.

Parece-me, então, que há uma questão positiva na reforma tributária, com essa

simplificação. Para que haver PIS e Cofins? Basta um; cria-se um tributo único

federal incidindo sobre o faturamento, o valor agregado, e distribui-se

adequadamente a receita aos Municípios.

Por fim, embora o tempo seja curto, gostaria de falar um pouco sobre a guerra

fiscal. Parece-me que uma das consequências desse total desequilíbrio causado pela

União está na guerra fiscal, que chegou a níveis absurdos.

Citarei os dois exemplos. Os Estados, em relação, por exemplo, ao ICMS, valem-se

do seu poder legítimo de tributar e fazem disso, muitas vezes, sua arma de

sobrevivência. No anseio de atrair investimentos, concedem benefícios que, num

primeiro momento, são positivos; no entanto, depois, os prejuízos são grandes. Da

forma como isso está sendo feito, um dos grandes prejudicados - não é, talvez, o

principal - é o contribuinte. Realmente é um absurdo Estados concederem benefícios

fiscais sem respeitarem a Constituição. Quando a reforma tributária é citada, fala-se

em acabar com a autonomia dos Estados para tributar o ICMS. A questão não é essa,

basta cumprir a Constituição, que estabelece que benefícios fiscais em matéria de

ICMS devem ser concedidos na forma estabelecida por lei complementar. Essa

questão deve ser aprovada por órgão superior. Infelizmente essa é uma lei de 65, e

ninguém a atualizou. Por que não implementar e dar maior poder a esse órgão, para

que se criem sanções para os Estados que desrespeitarem o Texto Constitucional?

Da forma como está - só para citar um exemplo -, se o Estado da Bahia concede um

benefício, o Estado de Minas sente-se prejudicado. Como a melhor defesa é o

ataque, Minas concede o mesmo benefício. Na verdade, no final da história, o

contribuinte é que acaba sendo prejudicado. Conforme se verifica, hoje o contencioso

administrativo está repleto de processos, em que a briga é dos Estados, mas em que

o prejudicado acaba sendo o contribuinte.

Há também a questão do ISS. Como sabemos, em troca de alíquotas menores, há

uma briga entre os Municípios para atrair empresas. Uma disposição constitucional
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diz: também em matéria de ISS, os benefícios fiscais devem ser regulados por lei

complementar. No entanto, senhores, até o momento, essa lei não existe. Encerro me

lembrando da mensagem do nosso ex-Governador em seu discurso de posse, nesta

Assembleia, quando ele fala do que temos de perseguir daqui para a frente. Sr.

Presidente, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Palavras do Sr. Lindolfo Fernandes de Castro

Em nome do Deputado João Leite, cumprimento a Mesa e os companheiros da

plateia. Agradeço ao Deputado Antônio Júlio a iniciativa de promover este ciclo de

debates tão importante neste momento eleitoral. Esta discussão é bastante oportuna.

Ao discutirmos a construção deste debate, havia a dúvida se entraríamos na

questão da tributação e da receita. Pelo que pude perceber, de ontem para cá,

discutiu-se praticamente o pacto federativo sob a ótica da receita. Com algumas

exceções, a discussão do gasto também é importante. Gostaria de começar pelo

diagnóstico do sindicalista.

Como construir um sistema tributário justo, com um modelo de Estado de Robin

Hood às avessas, que tira dinheiro de pobre para dar aos ricos, onde 75% da carga

tributária é sobre o consumo e a mão de obra. É uma carga tributária indireta, e quem

paga é o consumidor. O trabalhador de baixa renda consome maior parte da renda,

chegando a 58% nos casos de tributos indiretos. Por outro lado, o Estado não presta

serviço público de qualidade em saúde, educação, saneamento e habitação.

O modelo econômico perverso de transferência de renda do trabalho para o capital

financeiro. Nos anos 60, era em torno de 60% a renda do trabalho na composição do

PIB. A última estatística do IBGE, que sempre muda sua metodologia, está em torno

de 41%. O Prof. Dércio deixou muito claro aqui hoje que toda vez que se aumenta a

carga tributária diminui-se o salário. O aumento da carga tributária nesse período

praticamente foi destinado a pagar juros.

O modelo tributário injusto. Como falei, 75% da tributação sobre o consumo e a

mão de obra. Acho que o grande desafio da discussão da reforma tributária, o motivo

por que ela não sai, é que o mercado e o capitalismo estão muitos satisfeitos. Esse é

o modelo mais perfeito para o capitalismo que está aí. Não pagam nada de imposto e
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ainda arrumam benefício fiscal, que é moeda de troca para financiar campanha, para

não pagar nada. E a impunidade leva os pequenos e os médios à sonegação, que

chega a quase 40% de informalidade da economia brasileira.

O pacto federativo. A concentração das receitas nas mãos da União. Isso foi dito

desde ontem, e apresentarei alguns gráficos sobre essa questão. Com a receita

disponível, a União com 58%, os Estados com 25% e os Municípios com 16%, após

as transferências. Como isso ocorreu ao longo dos tempos? Essa é uma evolução da

receita disponível após as transferências em percentual desde os anos 80.

Receitas compartilhadas e não compartilhadas. Havia em torno de 76% na

Constituição de 1988 de receitas compartilhadas, que caíram para 33%, enquanto,

em 1988, havia 24% de receitas não compartilhadas, que foram para 67%. Essa

discussão foi feita aqui ontem, amplamente, pelos colegas, e não perderei muito

tempo com isso. Voltarei à discussão do diagnóstico.

A insuficiência do Estado em prestar serviços públicos essenciais - saúde e

educação -, que são de péssima qualidade. Com o Robin Hood às avessas acontece

justamente isto, o trabalhador banca o Estado e não tem uma contraprestação de

serviço.

E a questão da sonegação à concessão dos benefícios fiscais da anistia. A

sonegação é estimada em torno de 40%, como já disse, e gostaria de abordar mais

os benefícios fiscais, porque praticamente ninguém falou deles. Na realidade, essa é

uma forma de aumentar o lucro das empresas, onde acontece a grande transferência

de renda do setor público para o capital privado e não há transparência alguma.

Existe uma obrigação de prestação de conta pelo poder público aos Tribunais de

Contas, que não é feita. Os critérios são totalmente irreais. Há tempos comecei a

denunciar, porque havia um relatório do Tribunal de Contas que mostrava que a

desoneração da receita de ICMS em Minas Gerais ficava em torno de 40%.

Mudou-se essa metodologia para reduzir o percentual, mas não se falou dos

motivos. Foi dito apenas que se estava tirando a questão das indústrias

intermediárias, porque acabavam interferindo na ponta. Se se vende para fora do

Estado, isso não vai aparecer na ponta. No entanto, acabou-se por fazer a alteração.

É necessário que se faça um controle - esse é um desafio da Assembleia - sobre os
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benefícios fiscais, que são hoje uma moeda de troca no financiamento de

campanhas. Se se olharem os setores beneficiados e quem financia as campanhas,

vê-se claramente onde os benefícios ocorreram. E parece que não há tanto interesse

em resolver essa questão dos benefícios fiscais, dinheiro da sociedade, de que o

Estado abre mão, e não traz nenhum retorno social.

Diante desse diagnóstico, farei algumas indagações, sem respondê-las, pois isso é

um desafio que existe há anos. Quem deve prestar serviço à população - essa é a

grande discussão -, os Municípios, os Estados ou a União? Quais serviços públicos

deveriam ficar com a União, os Estados e os Municípios? Os principais serviços

públicos devem ficar com os Municípios, que estão mais próximos da população, ou

com o Estado e a União? A competência para instituir tributo é melhor nas mãos dos

entes mais distantes ou dos mais próximos, para não sofrer a interferência do poder

político e econômico? É melhor deixar a arrecadação nas mãos de outros entes e

receber a transferência ou fortalecer a receita própria? Os serviços públicos

prestados atendem aos interesses da população? Como fixar despesas e prever

receitas? Será que teríamos de estabelecer as necessidades da população e depois

instituir os tributos para fazer face a essas necessidades ou, de forma contrária,

verificar o montante do bolo arrecadado e estabelecer uma escala de prioridades das

necessidades da população? Qual deve ser o tamanho da carga tributária? A nossa

carga tributária é alta ou a prestação do serviço público à população é ruim?

Algumas dessas perguntas já foram respondidas aqui, mas voltam na discussão da

reforma tributária. Os argumentos expostos hoje e os projetos de reforma tributária

que estão no Congresso não atenderão aos problemas que existem acerca das

injustiças do nosso sistema tributário. Por quê? A grande discussão é realmente

unificar a legislação do ICMS, centralizar essa legislação. Como o Prof. Dércio disse

pela manhã, dessa forma se tira um poder importante das Assembleias Legislativas:

legislar sobre tributos. É federalismo. Ele disse também que a forma de fortalecer isso

seria fortalecer os parlamentos. Aí incluo também os sindicatos, porque acaba sendo

uma briga entre capital e trabalho.

Outra discussão acontece em razão de ser dito que há 27 legislações. Essa é outra

mentira, porque cada Estado está sujeito a uma legislação. Um outro fato é que há
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também quarenta e tantas alíquotas, mas cada contribuinte não se submete a mais

que cinco alíquotas. Há também a discussão para se resolver o problema da guerra

fiscal. Se quiserem resolver o problema da guerra fiscal já existem as leis

complementares, como foi dito aqui. Então, na realidade, ele não ataca os problemas

necessários para se ter uma carga tributária em que se tributa mais o patrimônio e a

renda que o consumo e a mão de obra. Essa é a equação que vimos num gráfico

sobre a participação das fontes: em 1980, o consumo era de 53%, em 2008, passou

para 47,10%; em 1980, a mão de obra era 30,32%, em 2008, passou para 28,05%;

em 1980, o patrimônio era de 1,09%, em 2008, passou para 3,39%; em 1980, a renda

era de 12,28%, em 2008, passou para 17,84%. Somando-se a mão de obra e o

consumo, obtemos 75%. O que acontece com o consumo? É uma carga tributária

indireta, quem paga é o consumidor final e é repassado sempre no custo.

O empresário discute - não estou defendendo o ponto de vista do trabalhador - a

carga tributária dizendo que ela é alta, mas, quando há redução dessa carga

tributária, ele não a repassa ao consumidor. Isso ocorreu com os produtos da cesta

básica, em que se reduziu a alíquota do pãozinho e dos demais itens, mas nada foi

repassado ao consumidor na ponta. Na realidade, essa redução acaba por engrossar

o lucro do empresário.

Defendemos uma reforma tributária que obedeça o princípio da suficiência: garantia

necessária ao financiamento do Estado; adoção de sistema progressivo; adoção da

função distributiva; eficiência econômica; promoção do emprego, da produção do

desenvolvimento econômico e social; qualidade e eficácia dos gastos públicos;

garantia de autonomia dos entes.

Essa reforma que está tramitando no Congresso não passa por dois motivos: o

sistema tributário hoje atende ao capitalismo e não há interesse da União na questão

dessas receitas - isso já foi dito várias vezes. Ela tem a forma de resolver os

problemas das contribuições. Mostrei rapidamente a evolução dessas contribuições.

Peguei os dados de 2009 para fazer a comparação, pois foi o ano da crise, em que

houve interferência. O IPI, que é uma receita compartilhada, sofreu uma queda de

24%. Para terem uma ideia, o ICMS, que não é igual, mas tem uma certa identidade,

teve crescimento em 3%. A Cide teve um decréscimo de 17%. E nas receitas não
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compartilhadas estão a Cofins, que teve uma queda de 2,7%; a CPMF foi extinta em

1997; e o PIS teve queda de 0,77%. Quer dizer, no final, os não compartilhados

tiveram uma queda de 0,9%, enquanto os compartilhados de 5,12%. Para terem

ideia, o IPI sobre veículos reduziu-se em 67% de 2008 para 2009.

Antes de encerrar, quero comentar outro ponto. Dizem que a carga tributária

brasileira é uma das maiores do mundo. Há um estudo do Ipea que pega, por

exemplo, a questão da carga tributária “per capita” dos países selecionados da

OCDE. Percebemos que a carga tributária líquida, quando se tira a Previdência, a

transferência, os subsídios e os juros, é a menor carga tributária “per capita” do

mundo. Então, na realidade, se nos compararmos com outros países da OCDE,

ficamos em 17º lugar na lista. Os primeiros têm uma prestação de serviço muito

melhor, muito acima. O que precisamos é olhar pela óptica da prestação de serviço e

não pela óptica do tamanho da carga. Se houver uma boa prestação de serviço nas

áreas de saúde, segurança e educação, o tamanho dessa carga se torna uma

questão relativa.

Para encerrar, quero registrar que a reforma tributária que interessa à sociedade,

sobretudo à classe trabalhadora, deve promover emprego, distribuir renda, prestar

serviços públicos de qualidade, aumentar a produção e o desenvolvimento do País.

Para isso é necessário mudar o perfil da nossa carga tributária, tributando mais as

altas rendas e os grandes patrimônios pessoais e, em menor escala, o consumo.

Trata-se de uma disputa política. É necessário que a classe trabalhadora se organize,

faça o debate da reforma tributária e não a deixe em cima somente de alguns setores,

do econômico e do capitalismo. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Palavras do Sr. Antônio Luiz Bernardes

O Sr. Antônio Luiz Bernardes - Boa tarde. Sei que o tempo é curto, o tema é

complexo, mas vou tentar ser breve. Primeiramente quero agradecer ao Sindifisco e à

Affemg, que me proporcionaram a honra de vir aqui representá-los. Gostaria de

elogiar a Assembleia, em particular o Deputado que preside esta reunião, por, nesses

tempos de pensamento único, promover um debate em que as diferentes correntes

da sociedade podem vir aqui e expressar pontos de vista. Preparei uma exposição,
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mas não vou usá-la em razão do tempo. A exposição que preparei continha

basicamente uma introdução, uma avaliação do sistema atual e levantamento de

alguns pontos que, na nossa opinião, deveriam nortear uma reforma ou uma

substituição desse sistema tributário que se encontra aí.

O que considero importante destacar nessa introdução é que o sistema tributário

não é um fim em si mesmo, ele é um meio, um instrumento a serviço de um certo

projeto de sociedade, de país, de uma certa estratégia de desenvolvimento

econômico e social, de um certo desenho político e administrativo institucional que o

Estado assume em função das outras coisas, em torno das quais ele se organiza

para cumprir. Ao mesmo tempo, a questão tributária não é uma questão técnica, mas

essencialmente uma questão política - creio que isso é uma coisa que muitas vezes

se confunde. Na verdade, é a sociedade se sentando para decidir que tipo de país ela

quer, como vai fazer, quanto custará, e como cada segmento social irá... É uma

questão política de um pacto que a sociedade faz. Então a questão tributária não é

técnica.

Por isso normalmente a questão da reforma tributária tem de cumprir certas

funções, as quais podemos resumir em duas. Em primeiro lugar, na minha opinião,

financiar com racionalidade econômica e legitimidade social as atividades do Estado,

que, ao contrário do que diz o pensamento único, são essenciais ao desenvolvimento

da sociedade e de qualquer país do mundo. Ao mesmo tempo, ela tem de ter a

função de ser instrumento eficaz de políticas públicas; mais precisamente um

instrumento eficaz de política econômica, contribuindo para promoção do

desenvolvimento econômico e social; um instrumento eficaz de política pública de

justiça fiscal, contribuindo para reduzir as desigualdades sociais, redistribuir a renda.

Tem de ser também, entre suas funções, um instrumento de equalização das

desigualdades regionais; e finalmente de equilíbrio federativo. Para isso é importante

que a tributação se estruture cumprindo alguns princípios básicos, que são os

princípios tradicionais da suficiência. Ou seja, o sistema tributário tem de fornecer

recursos suficientes e necessários, mesmo que com racionalidade econômica e

legitimidade social, para sustentação do Estado. O princípio da capacidade

contributiva, ou seja, que se deve tributar de acordo com a capacidade econômica; o
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da racionalidade econômica, de não ser empecilho ou obstáculo ao desenvolvimento

econômico social; o da justiça fiscal, que não deve ser regressivo, não deve, como o

nosso, tirar dos pobres para dar aos ricos.

E um princípio que, na minha opinião é pouco respeitado, é o da transparência e do

controle social.

Levando-se em conta o sistema atual, fizemos uma avaliação que parte do princípio

de que ele é ultrapassado, esgotado na capacidade de cumprir as suas funções como

sistema, irracional do ponto de vista econômico, iníquo do ponto de vista social,

altamente regressivo, em alguns casos chega a beirar o confisco, de difícil

sustentação do ponto de vista da legitimidade social; concentrador, sem equilíbrio

regional e federativo, hermético, rígido e de administração pouco democrática, sem

transparência, de controle social muito frágil. Isso significa que, do meu ponto de

vista, não cabe reformá-lo, fazer-lhe remendos que vão preservar o perfil e as

características essenciais dele, mas é preciso substituí-lo por outro. Precisamos

enfrentar esse problema, o que a discussão não tem feito. Isso aparece, com muita

clareza, sob qualquer aspecto em que se analisar o sistema tributário atual.

Se o sistema tributário não é um fim em si mesmo, mas um meio, a que e a quem

ele serve? Se pegarmos o sistema tributário que está vigorando atualmente, ele ainda

é, essencialmente, no perfil e nas suas características básicas, o mesmo que foi

instituído pelos militares em 1967. As alterações introduzidas pelo Constituição de

1988, e mesmo as posteriores, não alteraram a sua essência, ao contrário,

agravaram, e muito, suas disfuncionalidades e mazelas.

Falar por último tem uma vantagem e uma desvantagem. No primeiro caso, não

precisamos falar muitas coisas que já foram ditas; no segundo, é que a maneira como

se estruturou o discurso fica ultrapassada.

O sistema surgiu como um instrumento do projeto de um país do regime militar,

principalmente no chamado “milagre econômico”. Era, portanto, a serviço de um

projeto de país dependente, concentrador, excludente e autoritário. Esse sistema

tributário já nasceu com perfil e com características típicas desse tipo de projeto,

como alta concentração do poder de tributar e de arrecadar na União; alta

regressividade, retirando a arrecadação de uma base socioeconomica de capacidade
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muito restrita. Na verdade, o grosso da tributação no Brasil recai sobre assalariados,

consumidores finais e sobre pequenas atividades econômicas, deixando à margem,

num país de grande concentração de renda e de concentração de riqueza muito

maior, a tributação sobre a renda e o patrimônio. Todos sabem que o 1% mais rico no

Brasil abocanha cerca de 20% e é dono de 54% da riqueza. Isso tudo fica à margem

da tributação, que é concentrada em cima de quem recebe salário, do consumidor

final e das pequenas atividades econômicas, que não têm como escapulir.

É um sistema rígido, hermético, sem controle social, num país de dimensões

continentais, com muitas diferenças regionais, a ponto de querer que um Município

como São Paulo tenha a mesma base tributária de qualquer Município da Amazônia,

como se isso fosse possível.

O regime militar passou, o “milagre econômico” entrou em crise, o País substituiu

suas estratégias de desenvolvimento e o modelo tributário caducou, perdeu a

referência de projeto a quem e a que serve.

Os principais sintomas desse esgotamento que começaram a aparecer estão

exatamente na perda da capacidade de fornecer os recursos com legitimidade social

e racionalidade econômica suficientes. De certa forma, isso foi um dos fatores que

contribuiu para o alto grau de endividamento, que está na raiz da atual crise

econômica, fiscal e financeira. É como se ele fosse um sistema rejeitado ou ainda não

ajustado a essas novas estratégias. Então, se ele é um sistema solto no ar, porque

ele não acaba? Acredito que seja porque as estratégias de países de

desenvolvimento econômico posteriores e que substituíram o “milagre” também sejam

concentradoras e dependentes. E, como já foi dito aqui, a União já fez a sua reforma

tributária através dos mecanismos que foram citados. Apenas acrescentaria a

modificação por meio de criação de formas tributárias, ou que ela não partilha o

acordo da dívida que ela fez com os Estados e alguns Municípios, obrigando-os a

destinar à União entre 11% e 15% de sua receita líquida. Isso tem dado, em média,

R$20.000.000.000,00 de recursos adicionais para a União.

Como já disse, a União já fez a sua reforma tributária, e o único interesse dela nisso

é a volta da CPMF. Fica aí essa diversão que é tentar federalizar o ICMS, com todas

as suas consequências. Do ponto de vista da suficiência, quando houve a reforma de
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1967, a carga tributária, que era algo em torno de 17%, 18%, passou para 25%. Ficou

assim durante 25 anos; porém, quando os sistemas de esgotamento começaram a

aparecer, não só pelo crescimento das despesas decorrentes do papel do Estado na

promoção do “milagre”, mas pelo fato de que a receita começou a cair, a carga

tributária ficou em torno de 25%; com a Constituição, ela foi para um patamar em

torno de 30%; e, a partir do governo Fernando Henrique até hoje, ela subiu para 35%.

É um patamar razoável, está abaixo da média da OCDE, muito abaixo da média da

União Europeia, mas é uma média de padrão de sociedade dentro de um padrão

mínimo de civilização. Ao contrário do que se diz, os países mais civilizados são os

que destinam uma parte maior da sua produção de riqueza à administração do que é

comum. Quer dizer, o país atrasado é aquele que realmente destina parte da sua

riqueza aos grandes interesses privados e particulares. Portanto, aparentemente o

problema da crise de suficiência do sistema estaria resolvido, mas não está por causa

da forma como ela ocorre: eleva-se a carga. Já havia dito que, além de agravar o

problema federativo, isso agravou muito o caráter regressivo. Do ponto de vista de

quem paga, esse adicional de carga é extorsivo, tem características de confisco e não

se sustenta no médio prazo, pois não tem legitimidade social e é uma carga

extremamente excessiva. Além disso, ele agrava o caráter antieconômico. O

problema, então, é a forma pela qual se chegou a esse patamar. Na verdade, o

problema não é o patamar, mas a forma como se tira e também o retorno que se dá à

sociedade, sobretudo àqueles que pagam.

Se analisarmos, do ponto de vista da racionalidade econômica, já que o sistema

tem de ser instrumento de política econômica, veremos que esse sistema perdeu a

racionalidade econômica. O interessante é que isso serve para tudo. Ele perde a

racionalidade econômica, assim como perde a capacidade de ser instrumento de

política social - desequilíbrio regional -, porque o perfil e as características da

tributação no Brasil são altamente regressivas em razão de um tripé de combinação.

Já se disse aqui que se tributa excessivamente o consumo em comparação com os

padrões internacionais, sobretudo de um sistema tributário minimamente dentro de

um padrão civilizatório. Tributa-se muito o consumo e quase nada a renda e o

patrimônio: um pouco menos a renda e quase nada o patrimônio. Ao mesmo tempo,
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essa tributação ocorre sob a forma de tributação indireta, e não direta, além de ser de

incidência preferencial sobre a pessoa jurídica, e não física.

Qualquer pessoa sabe que o perfil e as características de um sistema tributário num

padrão de civilização mínimo incide sobretudo na renda e no patrimônio, e não sobre

o consumo, de forma direta, o que permite a tributação mais de acordo com a

capacidade contributiva. Ele também incide principalmente sobre o patrimônio e a

renda da pessoa física. Esse modelo tem umas características perversas, porque

onera o custo de produção, o que é desestimulante do ponto de vista do

desenvolvimento econômico, é repassado ao preço e é transferido para o consumidor

final. O mesmo ocorre com a tributação indireta. Por retirar uma carga maior - tenho

vários gráficos que mostram essa regra de como o tributo indireto come mais a renda

dos pobres que dos ricos, mas isso não irei mostrar -, há todos os indicadores que

mostram que ele é desestimulante do ponto de vista da expansão do mercado interno

e do próprio consumo. Além disso, os diversos instrumentos de política econômica

estão ainda muito voltados para o passado e pouco ajustados a ser aptos, enquanto

instrumento de política econômica, para a realidade de hoje.

Vou tentar encurtar o meu discurso. Resumindo, o que aconteceu foi que esse

sistema tributário deixou de ser instrumento de política econômica e, por razões muito

similares, deixou de ser instrumento de políticas públicas de maneira geral. O

equilíbrio federativo também é muito débil. Só queria chamar a atenção para o fato de

que o problema da concentração federativa não é só a arrecadação. A concentração

do poder de tributar da União é muito maior que a concentração da arrecadação. Só

para dar uma ligeira noção, embora o Marcelo já tenha se referido a isso, a União

detém a competência exclusiva, ou seja, além dos tributos que a Constituição lhe

destina, a União detém a competência exclusiva da tributação residual, da tributação

extraordinária, dos empréstimos compulsórios e da competência de legislar sobre a

competência dos Estados e dos Municípios por meio de lei complementar quando se

estabelecem regras gerais, e até mediante medida provisória, inclusive a de aplicar

alíquotas e dar isenção. Então, o poder da União, contrastado com o poder de tributar

de Municípios e Estados, é algo escandaloso num país da nossa dimensão e com as

nossas adversidades. É mesmo um absurdo, porque isso torna o sistema rígido.
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Vou explicar melhor. Se, no Centro-Oeste, por exemplo, há um Município que só

produz soja, se ele tiver o poder de tributar e estabelecer uma alíquota de 0% sobre a

produção de soja, provavelmente ele teria mais recursos tributários suficientes que os

oriundos do IPTU, por exemplo. É um “prêt-à-porter” tributário, que, na verdade,

funciona como um limitador.

A conclusão final é que o sistema está esgotado, porque já não serve à estratégia

de desenvolvimento do País e porque perdeu a capacidade de financiar o setor

público, dada a realidade econômica, e de ser instrumento de política de

desenvolvimento econômico, agravada, ao extremo, por suas características

regressivas e racionais concentradoras, esvaziando a capacidade de ser instrumento

de justiça social.

É preciso que a sociedade crie novo sistema. Desse ponto de vista, especificarei

algumas coisas que acho relevantes no redesenho ou no desenho de novo sistema

tributário. Primeiro, a serviço do quê e para quem? Creio que o País precisa de

sistema tributário a serviço de projeto de país cujo sistema tributário esteja a serviço

de desenvolvimento econômico e social que, embora integrado no mundo, seja

autônomo e independente, de forma que os interesses nacionais e populares estejam

acima, como é hoje, dos interesses dos grandes grupos econômicos, sobretudo

estrangeiros. Desse ponto de vista, o sistema tributário tem de ser instrumento de

afirmação do País como Nação livre, democrática e soberana. Portanto deve basear-

se principalmente no estímulo ao fortalecimento e à expansão do mercado interno,

mesmo sem desprezar a importância do mercado externo. Deve basear-se em amplo

mercado interno de massas, pois isso estimula a distribuição de renda e a

democratização da riqueza. Deve basear-se essencialmente na poupança interna,

mesmo sem desprezar a poupança externa. Deve conter forte estímulo à produção,

ao emprego e à reorientação que leve a uma economia forte e competitiva dentro dos

padrões de competitividade e tecnológicos vigentes no mundo. Tem de estar a

serviço de Estado capaz de exercer seu papel de promotor e regulador do

desenvolvimento econômico. Em nenhum país do mundo, existe desenvolvimento

econômico, sem que o Estado cumpra seu papel de promotor e estimulador do

desenvolvimento econômico. Isso não existe nos Estados Unidos, no Japão nem nos
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diversos lugares que nos vendem estas ideias neoliberais que transformam o Estado

em Estado mínimo para a população, mas o transformam em “Estadão” para retirar

dinheiro da sociedade e transferi-lo para o capital financeiro por meio de uma série de

mecanismos. Tiram da sociedade para transferir para o grande poder econômico, por

meio dos incentivos fiscais e financeiros, e, por debaixo dos panos, deixam

escorregar, por meio da corrupção, parte significativa do que a sociedade contribui

para o Estado. Deve estar a serviço de Estado forte na capacidade de cumprir seu

papel. Deve haver carga tributária suficiente e compatível com um país do tamanho

do nosso.

Apesar do tamanho, da complexidade e da sofisticação de nossa economia, o Brasil

está ainda longe de ter nível de desenvolvimento social satisfatório; ao contrário, tem

graves problemas econômicos e sociais, disparidades regionais, setoriais e locais que

carecem de soluções urgentes, independentemente da intervenção pública. É preciso

perfil equilibrado entre os diferentes estratos econômicos. Deveria ser assentada

tributação maior sobre a renda e o patrimônio e menor sobre o consumo, tornando-a

racional do ponto de vista econômico e progressivo. A tributação sobre a renda tem

de ser universal, pessoal e progressiva. Deve predominar a tributação sobre as

diversas formas de rendimento do capital, ou seja, sobre os juros, o lucro e a renda

da terra, como o é em qualquer país civilizado, do que sobre os rendimentos do

trabalho. E sobre os rendimentos do trabalho, não sobre o trabalho assalariado. A

tributação do patrimônio deve ser universal, pessoal e progressiva. Deve incidir

sobretudo sobre a propriedade, a transmissão de bem oneroso, a propriedade da

terra, as áreas rurais improdutivas e a propriedade especulativa dos terrenos

urbanos, a propriedade de transferência não onerosa. Vai por aí, sobre aquilo que há

em qualquer país do mundo, inclusive a tributação periódica da fortuna.

O consumo deve ter nível de tributação geral baixa. A tributação seletiva é que deve

ter alíquotas maiores. É aquela que incide sobre o que chamamos de luxo, lixo e

vício. E menos sobre os bens consumidos pela maioria da população. Acho que deve

ser direta e incidir sobre a pessoa física. Deve buscar o resgate da capacidade de ser

instrumento de política econômica, o que não detalharei; de ser instrumento de justiça

fiscal, e tenho uma série de sugestões, que estarão aí, na transparência. Deve ser
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instrumento de equilíbrio federativo, o que passa pelo redesenho das atuais

competências, revendo os tributos de cada ente, de forma a democratizar a

arrecadação.

Deve ser um instrumento de equilíbrio federativo, quero falar sobre isso em razão

do tema. Isso passa pelo redesenho das atuais competências, revendo os tributos de

cada ente de forma a democratizar a arrecadação.

Democratização do poder de tributar, aumentando-se a capacidade de cada esfera

da Federação de explorar suas próprias fases.

Reajuste do sistema de transferência, tornando-o mais efetivo para o equilíbrio

regional. Isso propiciaria um sistema menos hermético, mais flexível, de forma que

Estados e Municípios, por meio de competências residual ou extraordinária, possam

usar mais suas próprias bases.

Não completarei o restante aqui, mas gostaria de falar uma última coisa. Para além

dos conjuntos de medidas sobre os quais um novo sistema tributário deve ser

redesenhado, há medidas que não estão no seu âmbito, mas que são indispensáveis

para que se consiga algo efetivo. Citarei duas. A primeira está ligado à

democratização da administração do sistema, ou seja, tem de haver mecanismo de

controle dos gastos públicos para garantir que os recursos extraídos da sociedade

retornem para ela sob a forma de desenvolvimento econômico, justiça social,

equilíbrio regional e serviço público de qualidade. O outro aspecto que considero

fundamental é que é preciso descontaminar a receita e o orçamento do vírus da

dívida pública. Foi isso que provocou a DRU.

Vejo três medidas necessárias: uma seria colocar limites para o comprometimento

dos recursos utilizados para esse fim dentro do orçamento fiscal; outra seria coibir o

desvio de finalidade constitucional de recursos vinculados, pois, se não houvesse o

desvio, as receitas seriam suficientes para cobrir as atividades às quais estão

relacionadas e aí, sim, permitir a instituição, pela União, evidentemente, de formas

tributárias efetivamente provisórias ou extraordinárias, de preferência sobre as

atividades que beneficiam o endividamento de sua gestão, que possam ser usadas

para fazer frente, seja para quitar, seja para alterar seu perfil de composição. Sem

isso, continuaremos em uma situação em que os interesses dos credores se
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sobrepõem aos do País.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Esclarecimentos Sobre os Debates

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Neste instante, daremos início à fase de

debates. A Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão formular

perguntas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia. Esclarecemos que os

interessados já encaminharam as suas inscrições e seus questionamentos durante o

transcurso das intervenções. Informamos que também os telespectadores da TV

Assembleia poderão participar dos debates. Para isso, basta que acessem o “site” da

Assembleia, www.almg.gov.br, e preencham o formulário para o envio de perguntas

ou que liguem para o telefone 0800 7092564.

Debates

O Sr. Presidente - Temos aqui uma pergunta do Sr. José Ramos dos Santos,

funcionário da Casa, ao Dr. Marcelo: “Em relação ao ISSQN, estabeleceu-se entre os

Municípios uma invasão de competência tributária. Na sua opinião, quais as medidas

para minimizar essa guerra fiscal municipal? Você tem ideia da quantidade de ações

ajuizadas em relação ao ISSQN envolvendo Municípios?”

O Sr. Marcelo Braga Rios - Agradeço a pergunta. Tentarei ser bem objetivo. Em

relação ao ISS, uma primeira observação é que tenho uma posição, um entendimento

crítico de que a atribuição que a Constituição faz à lei complementar, para definir

algumas questões em matéria de ISS, não viola a autonomia dos Municípios. Elas

são necessárias para que tenhamos verdadeiro pacto federativo. Não vejo problema

em que a lei complementar, por exemplo, estabeleça os serviços passíveis de

tributação pelo Município. Não vejo isso como uma violação de autonomia dos

Municípios. O que temos hoje, em termos de guerra fiscal, decorre exatamente do

descumprimento, por parte dos Municípios, do que é estabelecido no Texto

Constitucional e do que está estabelecido na lei complementar, especificamente na

Lei Complementar nº 116. Há exceções, e Belo Horizonte é uma delas porque, pela

minha prática, é um dos Municípios que cumpre aquilo que está na lei complementar,

que foi editada exatamente para dispor sobre conflitos de competência.

Mas o que fazem muitos Municípios? A lei complementar estabelece um critério de
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exigência de ISS: como regra geral, o imposto será recolhido ao Município onde está

o estabelecimento prestador. É uma ficção jurídica. Dessa forma, se determinado

estabelecimento está em Contagem e presta serviços em Belo Horizonte, Contagem

é competente para fazer a cobrança. A própria lei complementar estabelece um

número de exceções: 22 ou 23 serviços em que o ISS é recolhido no local da

prestação. Por exemplo, uma empresa de conservação, que presta serviços de

limpeza, pode estar localizada em Ouro Preto, mas, se o seu pessoal presta serviços

em Belo Horizonte, esse é o Município competente. Essa regra já existia desde a

vigência da lei anterior, um decreto-lei de 1968. Qual foi a causa da guerra fiscal? Um

dos grandes culpados foi o Poder Judiciário, foi o STF, ao interpretar a norma criada

exatamente para dispor sobre os conflitos, sobre a competência e a autonomia dos

Municípios.

Para que haja harmonia no pacto federativo, é preciso criar regras, cobrar ISS de

acordo com o que a lei estabelece, para não invadir competência de outro. O

problema é que o Poder Judiciário disse que a lei não valia, mas que também não era

inconstitucional, que, embora a lei tenha dito que o imposto deva ser recolhido no

local do estabelecimento prestador, ele deveria sempre ser recolhido no local da

prestação do serviço. O que ocorre, então, é muito simples: o contribuinte não sabe

para quem pagar, porque, se está estabelecido no Município A e presta serviço no

Município B, a lei diz que deve recolher para o Município onde está estabelecido, mas

o Judiciário diz que não, que deve recolher para o outro Município. Isso gera guerra

fiscal: os dois Municípios querem cobrar ISS sobre o mesmo fato gerador. Como

resolver isso? Cumprindo a lei complementar, que tem o papel não de restringir a

autonomia do Município, mas de coordenar a competência entre os entes da

Federação.

Quanto ao número de ações, não posso falar de todas, mas, de acordo com a

minha prática profissional, temos várias delas com consequências muito complicadas

para os Municípios e para os contribuintes. Quem não é sério não paga para o

Município A porque o Judiciário diz que tem de recolher para o B, e também não paga

para o Município B, porque a lei diz que tem de recolher para o A, ou seja, não paga

para nenhum dos dois. E quem é sério fica no meio de dois Municípios que querem
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receber o ISS por um único serviço. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Celina Maria de Souza, para suas

considerações finais.

A Sra. Celina Maria de Souza - Quero abordar três aspectos importantes. O

primeiro deles é que talvez, se começássemos a pensar na questão federativa mais

como uma barganha que como um pacto, entenderíamos melhor a situação que

vivemos. Isso quer dizer que, sempre esperamos de um pacto o cumprimento de

acordos, entre partes com poder relativo, mais ou menos semelhantes, mas não é

isso o que ocorre em federação alguma. A situação de um país que adota o sistema

federativo é de conflito, barganha e luta.

O segundo aspecto a considerar é que sempre se lamentou que o crescimento das

contribuições foi uma estratégia do governo federal para não partilhar recursos

arrecadados com Estados e Municípios.

Quero fazer uma indagação. A última contribuição criada foi a Cide, que já nasceu

partilhada. Logo depois do seu nascimento, ainda teve outra emenda constitucional

aumentando o percentual dessa partilha. Falou-se aqui sobre a luta para criá-la, etc.

Sim, mas isso é o que se barganha especialmente entre participantes com poderes

desiguais. Isso é o que vivemos e temos. Como disse, ela foi a última contribuição

social instituída. O fato de ela já ter nascido partilhada é uma tendência? Pode-se

avançar na partilha das outras contribuições ou foi um mero acaso? Precisamos

pensar sobre isso. Além disso, tentar introjetar que pode ser uma tendência e que se

pode começar a ter barganhas em torno da partilha de outras contribuições.

Por fim, quanto ao tema da guerra fiscal - aliás, não da guerra fiscal em si -,

podemos dizer que, nos países que optaram por um sistema federal, há dois grandes

modelos. O modelo norte-americano é o “salve-se quem puder”. Guerra fiscal nos

EUA é a coisa mais comum que existe. Por exemplo, há guerra para saber onde uma

prisão ficará localizada, o que é diferente de outros países que não querem prisões

nos seus territórios. Por que, nos EUA, querem saber isso? Porque se criam

empregos. Portanto há esse tipo de visão da federação que é o “salve-se quem

puder”. O mundo é competitivo, e há aquela concepção darwiniana de que

sobreviverão os mais fortes, e que se virem.
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E agora há uma outra visão que se traduz num modelo de federação diferente, que

é basicamente o da Alemanha, da Suíça e do Canadá, de que todos temos

responsabilidades por todos os demais. Então a partilha de recursos é com sistemas

extremamente sofisticados, que diminuem a capacidade de arrecadação dos entes

subnacionais.

O senhor falou sobre projeto de país, etc. Se baixarmos mais a bola, poderemos

tentar ver o que queremos entre esses dois modelos que caracterizam os países

federais. A associação dos fiscais vai querer uma coisa; e a dos Prefeitos, outra. Aí,

sim, entra o sistema político para barganhar e negociar.

Vejo-me talvez com mais otimismo em relação ao encaminhamento das questões,

principalmente se lembrarmos o que foi o marco de 1988. Segundo o pensamento de

muitos, este país se acabaria. No entanto não só não acabou como introduziu

políticas sociais e fez um ajuste fiscal. Afinal de contas, vivemos num mundo

capitalista. Esta sociedade não decidiu que não quer ser capitalista. Portanto

precisamos ter um pouco mais de clareza quanto a essas questões para encaminhá-

las melhor.

O Sr. Presidente - Obrigado, Profa. Celina. Com a palavra, o Sr. Lindolfo Fernandes

de Castro, Presidente do Sindicato dos Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos do

Estado de Minas Gerais, para suas considerações finais.

O Sr. Lindolfo Fernandes de Castro - Essa discussão sobre o pacto federativo e a

questão tributária é mais pelo lado da receita. Daí é uma disputa política de

concepção. Quanto ao gráfico apresentado pelo Prof. Dércio, em 1983 a massa

salarial era 42% do PIB; e a carga tributária, 25%. Esta passou para 36% e aquela

caiu para 28%.

Foi citado muito bem aqui hoje o exemplo de que, quando se retira de um lado,

passa-se para o outro. O que acontece com nosso sistema tributário na realidade? O

trabalhador não se organiza e acaba pagando a conta; e os grandes, que se

organizam, financiam as campanhas e têm o poder na mão, acabam tendo os

benefícios fiscais, por exemplo, e não pagam quase nada. Os pequenos e médios

são levados a sonegar pela questão da concorrência, pela questão cultural e até um

pouco pela questão da impunidade. Se os trabalhadores não se organizarem,
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continuarão pagando as contas desse modelo de Estado de Robin Hood às avessas,

que retira dinheiro do pobre para dar ao rico. Em uma conta de energia elétrica de

R$100,00, por exemplo, R$30,00 são de ICMS, sem contar PIS e Cofins. Mas, como

o ICMS é um imposto embutido, são R$42,00 de serviço - 30% de 70 dá 42%. Por

isso o ICMS também é um imposto extremamente injusto. O Bernardes até falou

sobre a questão do luxo e do lixo.

Tributos, bens essenciais. Por quê? Por que, para cobrir os benefícios fiscais

concedidos ao poder econômico, vai-se para cima do trabalhador e retira-se 25% na

gasolina, o que dá 32. O mesmo acontece nas contas de telefone e de luz, que têm a

mesma tarifa. Para vocês terem ideia, quase 50% da receita do ICMS está em cima

dessas tarifas - combustível, energia elétrica e comunicação. Quanto é o índice de

recolhimento sobre o faturamento, por exemplo, da energia elétrica? É de 19%, mas

porque a indústria e o comércio pagam 18 e creditam. O índice geral de recolhimento

do ICMS sobre o faturamento é de 2,3%. Por que isso está acontecendo? Porque,

além da sonegação, está recheado de benefícios fiscais. E aí fica a questão da conta

de luz: por que é mais tributado? Porque é mais fácil de controlar, de arrecadar, é

onde é mais fácil combater a sonegação. Então, vai-se para cima disso.

O que acontece é que o Estado está retirando do trabalhador que hoje tem conta de

R$100,00 - quase nada de consumo em termos de quilowatts - o que deveria ser para

alimentação e para bem-estar. Se não mexermos nisso, se não politizarmos essas

questões, como a da conta de luz - já houve esse debate na Assembleia - e outras

dos bens essenciais, permanecerá essa carga tributária em que 75% é bancado pelo

consumidor e pelos trabalhadores e o capital praticamente não paga nada. O IPTU é

a mesma coisa: os bancos praticamente não pagam; quem paga é a classe média e o

trabalhador. Acho que essa discussão está mais na questão da concepção, em como

faremos para transferir essa carga para o capital e retirá-la do trabalho.

Gostaria de agradecer. Acho que este debate está sendo muito produtivo.

Parabenizo, mais uma vez, o Deputado Antônio Júlio pela iniciativa.

O Sr. Presidente - Obrigado, Lindolfo. Passamos agora a palavra ao Sr. Antônio

Luiz Bernardes, representando a Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de

Minas Gerais, para considerações finais.
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O Sr. Antônio Luiz Bernardes - Gostaria de, mais uma vez, realçar a importância da

iniciativa da Assembleia, que, justamente por ser uma instituição de representação

popular, às vezes detém a capacidade de mobilizar a sociedade em torno de um

debate. Acho muito importante ter sido um debate plural, e é importante que ele

continue. É evidente que um seminário deste tipo é bom porque se discute,

concentra-se, há esforço de raciocínio. Mas é uma questão muito complexa,

diversificada, que comportaria outras iniciativas que, na sequência, permitissem

chegar-se a críticas mais consistentemente trabalhadas e a soluções. Acho que

ninguém melhor do que a Assembleia para fazer isso.

Queria chamar atenção para o grande problema que essa coisa toda provoca. Se,

pelo lado da receita, tira-se uma sobrecarga de recursos com uma base tributária com

capacidade contributiva muito restrita - por isso disse que se chega ao confisco -, do

lado do Estado, quando ele age, não faz nada para essa população, absolutamente

nada. Mesmo que as pessoas digam que “bolsa-esmola” seja política de distribuição

de renda, que hoje se tem um SUS estruturado, do ponto de vista da educação, por

exemplo, 20 anos de ditadura militar e 20 anos de projeto neoliberal destroçaram a

educação no País. Não só a educação pública, mas as escolas particulares viraram

negócio. O País está formando gerações de analfabetos funcionais, gente que não

sabe ler, escrever nem fazer contas. Isso é gravíssimo do ponto de vista do interesse

do País. Na hora em que se distribui, se pegarmos as transferências ao capital

financeiro, o Banco Central dá prejuízos, com os quais arcamos, que chegam a

R$80.000.000.000,00 por semestre, para manter o câmbio e a política monetária. Ou

seja, para sustentar, objetivamente, os interesses do capital financeiro. Por outro

lado, ele põe dinheiro em grandes interesses econômicos, muitas vezes estrangeiros,

por meio de renúncias e incentivos fiscais. Em Minas Gerais, um cálculo malfeito -

trabalhamos com isso; embora seja recém-aposentado, continuo ativo - alcança 35%

do ICMS. Isso é dinheiro da sociedade. Uma empresa como a Fiat paga um

pouquinho, que lhe é devolvido sob a forma de incentivo financeiro, no qual tem 10

anos de carência e vai pagar em mais 10 anos, sem juros nem correção. Enquanto

um sujeito - o sujeito que paga a conta - vai ao posto de saúde e não é atendido.

Da mesma forma, em qualquer lugar em que se mexa - e mexemos com isso -,
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controle não é uma questão técnica, mas política. Existem várias máfias, e o volume

de grana pública que vai para a mão delas é muito grande. Isso gera uma situação

muito exclusiva, de um país cheio de carência, que contribui demais e tem pouco

retorno.

Agradeço e, em nome da Affemg, colocamo-nos à disposição da Assembleia para

continuarmos esse tipo de iniciativa. Obrigado.

O Sr. Presidente - Informamos aos presentes que, em razão do adiantado da hora,

passaremos ao próximo painel. No entanto, esclarecemos aos interessados em

encaminhar questão a algum expositor que poderão fazê-lo por escrito. Basta indicar

o “e-mail”, e encaminharemos aos expositores. Agradecemos a presença dos

expositores, debatedores e autoridades.

Passo a Presidência ao Deputado Délio Malheiros, Presidente da Comissão de

Administração Pública, que coordenará os trabalhos no painel “Pacto federativo e

alternativas de governança”.

2º Painel: Composição da Mesa

O Sr. Presidente (Deputado Délio Malheiros) - Convidamos a tomar assento à mesa

para o 2º painel as Exmas. Sras. Maria Coeli Simões Pires, Secretária Extraordinária

de Relações Institucionais; e Marinella Machado Araújo, doutora em direito

administrativo, professora e Coordenadora do Núcleo Jurídico de Políticas Públicas

do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Minas.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença da nossa queridíssima

Deputada Federal Jô Moraes, que está aqui nos prestigiando nesta tarde.

Palavras da Sra. Marinella Machado Araújo

Agradeço o convite que me foi formulado pela Assembleia Legislativa, na pessoa do

Deputado Délio Malheiros, que preside esta Mesa, e agradeço ainda aos meus pares

na PUC, que de certa forma me prestigiaram ao me elegerem para falar, hoje, sobre

esse tema de grande expressão no atual cenário político, jurídico, social e econômico.

Quero iniciar dividindo com os senhores certo desconforto que me assalta todas as

vezes em que me disponho a falar sobre temas com interface jurídica, ao perceber

que, na maioria das vezes - para não dizer em todas essas ocasiões -, o que está por
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trás das questões jurídicas apresentadas é uma crítica à ausência de efetividade

daquele texto legal que nós, de forma direta ou indireta, ajudamos a produzir.

Tomando como exemplo o tema do seminário desta tarde, falar sobre pacto

federativo, questão tributária e políticas públicas, enfim, falar na interface entre essas

três temáticas significa falar sobre o que construímos ao longo dos 500 anos de

existência do País, em termos de política pública, produção de texto legal, arranjos

institucionais e inserção da sociedade civil organizada na atuação dos Poderes do

Estado. Em linhas gerais, significa falar um pouco sobre a força simbólica da

legislação brasileira, tema discutido atualmente no Núcleo Jurídico de Políticas

Públicas da PUC. Trata-se de falar sobre essa força simbólica, qualquer que seja ela,

num contexto que exige avanços para garantir a efetividade dos direitos sociais, não

apenas para uma população com contingente de excluídos, mas também para o

contingente de unidades federativas que, de certa forma, detêm o poder político da

sociedade e encontram-se, igualmente, excluídas.

Começo sempre o meu discurso movida por um certo sentimento de dualidade, um

tanto quanto maniqueísta. Sei que a descrença, a falta de fé não é algo que nos leve

a um estágio melhor que o de hoje; porém, ao mesmo tempo, na medida em que

conseguimos verificar o estágio das correlações de força e dos jogos políticos no

Estado de Direito brasileiro, nossa perspectiva passa a ser um tanto quanto

dramática. Como devemos professar um discurso de fé hoje, nestes 15 minutos que

me restam, sintetizo-o da seguinte forma: vivemos numa Federação, o que significa,

em certa medida, saber cooperar, agir conjuntamente e dividir os poderes político e

administrativo. Viver numa Federação significa estar apto a compartilhar poderes

políticos, de forma mais ou menos competitiva, dependendo do modelo adotado pelo

Estado de Direito Federado em questão. Na medida em que distribui competências

concorrentes aos entes federativos, nosso modelo deixa-nos transparecer a tentativa

de que essa forma de compartilhamento do poder político seja cooperada. Essa é a

percepção e a conclusão a que se chega quando se lê o Texto Constitucional, em

que se verifica a forma com que o constituinte separou as atribuições de cada ente

federativo.

Na prática, essa forma federativa, em alguma medida cooperada ou cooperativa,
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que o legislador brasileiro propõe quando lista as competências das unidades

federativas de forma concorrente mostra-se, no nosso contexto histórico, político e

social, algo muito difícil de se implementar. Da mesma maneira, quando a

Constituição reparte as parcelas de recursos que caberão a cada uma dessas

unidades federativas, ainda que sob o ponto de vista formal isso possa-se dar de

forma aparentemente equânime, na prática observa-se uma profunda desigualdade

entre as competências para tributar e na forma como o constituinte, o legislador

federal distribuiu esses recursos - isso já foi mencionado aqui. A questão que se

segue passa a ser como garantir efetividade de direitos fundamentais e execução de

políticas públicas num mundo em que, não obstante formalmente existir um pacto

federativo, ou seja, existir uma predisposição à atuação cooperada de determinadas

unidades, a distribuição entre as unidades federativas que compõem a Federação

não se faz de forma a garantir o que o Texto Constitucional teoricamente garantiu sob

o ponto de vista financeiro e orçamentário, mas, na prática, não é factível.

Assisti ao seminário hoje o dia inteiro e estava pensando como eu conduziria minha

exposição, e a conclusão a que cheguei é que vivemos num mundo de faz de conta.

A gente faz de conta que a legislação vale, que o que foi combinado é sério, que

queremos exatamente aquilo, mas, na verdade, nesse mundo nosso do faz de conta

cada um tem um interesse que, é individual ou de um grupo, segmentado, que

pretende, de alguma forma, garantir. E toda vez que esse interesse, em alguma

medida, é colocado em xeque, retrai-se diante dessa realidade. Então, para mim,

senhores, na condição de Alice, é muito difícil falar de pacto federativo, de uma

discussão sobre a questão tributária, sobre políticas públicas de forma transversa ou

transversal, integrando todos esses conteúdos, quando os discursos em torno dessas

temáticas se encontram segmentados e não se dispõem a enfrentar o problema como

um todo.

O que significa enfrentar como um todo o problema da questão tributária hoje em

dia? O que significa enfrentar como um todo o problema da questão federativa

brasileira? A meu ver, significa assumir qual é a responsabilidade que se tem sobre o

discurso que se processa e que se entabula, e que, na prática, se tem mostrado um

discurso um tanto quanto esquizofrênico. Ouvi hoje a exposição do Sr. Dércio Garcia,
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representante do Ipea, e, num determinado momento, ele fez a seguinte pergunta:

“Estamos discutindo a questão federativa desde o início da década de 90 e ela não

avança, não muda de lugar, estamos dando voltas em torno do mesmo eixo. Por que

as coisas acontecem dessa forma, quem ganha com essa discussão?”.

Na literatura jurídica brasileira, há quem diga que boa parte da nossa legislação tem

força simbólica porque, muitas vezes, funciona como álibi; porque, muitas vezes, adia

a solução de determinados problemas; porque, muitas vezes, reafirma valores. Essa

força simbólica faz com que nos movimentemos em torno da produção e da execução

de leis que no fundo, no fundo, sabemos que não refletem exatamente o que somos e

o que gostaríamos de ser.

Não me parece, portanto, que a discussão do pacto federativo, da questão

tributária, da reforma tributária ou das políticas públicas se possa dar de forma efetiva

se todas essas dimensões não forem amarradas num eixo comum. Para esse eixo

comum ser considerado verdadeiro, precisamos, primeiramente, definir quem somos,

que tipo de Estado de Direito Democrático é esse em que vivemos. A Constituição

Federal brasileira diz que somos uma Federação, o que, na prática, todos os que me

antecederam afirmaram não ser verdade, na medida em que o Texto Constitucional e

o discurso político jurídico se processam. Na teoria, somos um Estado Democrático.

Em Estado Democrático de Direito há construção do interesse público. Sobretudo em

Estados Democráticos plurais e participativos, como o Texto Constitucional

estabelece, ela se dá de forma a projetar na esfera pública o interesse privado. Os

interesses públicos, na esfera democrática verdadeiramente plural e participativa, de

fato não concorrem com interesses privados, mas os complementam.

O observador atento às falas nos painéis que me antecederam perceberá que na

prática, de fato, estamos competindo uns com os outros, estamos dizendo que somos

uma Federação, que estamos preocupados em discutir o pacto federativo, a questão

tributária e, em certa medida, as políticas públicas, ou seja, se a execução desse

custeio, a arrecadação maior ou menor, mais bem ou menos bem distribuída vão dar

garantia. Na verdade, já temos as nossas próprias convicções, que não são

publicamente externadas. No fundo somos um Estado de Direito que, na teoria, é

democrático, é federativo, é republicano, é de bem-estar social, tem algumas
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características que são liberais, mas, na prática, não é nada disso. Na prática o nosso

Estado de Direito é autocrático, e a forma de governo, em certa medida, tem sessões

monárquicas.

Como foi dito anteriormente, isso não seria um problema, mas não seria se

déssemos conta de assumir o que verdadeiramente somos. Em 2004, o STF, no

julgamento de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental - ADPF -,

disse que era possível o Judiciário interferir na atuação do Poder Executivo, o que

não feriria o pacto federativo nem a teoria de separação dos Poderes

especificamente, se essa intervenção fosse para garantir a efetividade de um direito,

os direitos fundamentais de ordem social. Ele, de certa forma, estava discutindo a

questão da saúde. De lá para cá, o julgado estabeleceu dois parâmetros para essa

intervenção não ficar tão abrangente. Um deles foi a possibilidade da pretensão, e o

outro foi a disponibilidade de recursos. Mas o Judiciário autorizou que a intervenção

se desse. Um Estado de Direito em que o Judiciário tem de fazer isso é um Estado de

Direito em que o Executivo não atua ou não atua da forma como deveria. O Estado

de Direito em que o Judiciário é forçado a agir dessa maneira é um Estado de Direito

em que o Legislativo, quando produziu o texto legal, não se preocupou tanto com a

sua efetividade, ou não se preocupou com a efetividade na medida certa.

A minha questão: Marinella, avançamos muito de 1967 para cá! E avançamos

mesmo. Se pensarmos no pacto federativo, nos avanços que ele teve de lá para cá,

no empoderamento das localidades locais, dos Municípios, nos avanços que dizem

respeito às discussões de questões afetas a regiões metropolitanas, veremos que

avançamos muito. Se pensarmos que, em certa medida, o controle social representou

um grande avanço na efetividade de políticas públicas, se pensarmos nesse

movimento que o Legislativo tem feito e faz para garantir um controle mais efetivo da

execução do texto legal, das políticas públicas que estão sendo executadas pelo

Executivo, perceberemos que muitos avanços poderão ser identificados. A questão é:

não obstante esses avanços existirem e não poderem ser objeto de negativa na

prática, talvez eles sejam insuficientes para tirar-nos do lugar onde nos encontramos.

Que lugar é esse? É o lugar do faz de conta. É um lugar em que quase tudo que está

na lei - e que deveria ser - pode ser e, se quiser, será, mas não se tem garantia



____________________________________________________________________________
1312

alguma de que verdadeiramente seja. Por quê? Porque talvez não estejamos

dispostos a discutir questões centrais de temáticas que realmente possam modificar

essa realidade em que nos encontramos. Que temáticas são essas? Discutir pacto

federativo a partir de uma perspectiva real de cooperação, a partir de possibilidades

reais não só de controle da ação dos Poderes do próprio Estado, mas sobretudo sob

a perspectiva da inserção da sociedade civil nesses segmentos que nos podem tirar

desse lugar em que nos encontramos; discutir, portanto, em linguagem técnica,

arranjos institucionais, capacidade administrativa e questão tributária na perspectiva

do custeio real.

Não posso discutir arrecadação sem discutir controle. Não posso discutir

arrecadação sem discutir gasto. Não posso discutir tributação sem discutir quem vai

pagar a conta e como vai pagá-la. A rigor, a leitura que faço, para finalizar, desse

modelo federativo, das distorções tributárias que existem nele de certa forma nos

favorece, apesar de não o percebermos. Se os recursos estão concentrados na mão

da União e a união desses recursos é para pagar a dívida externa, se ela está usando

esses recursos para pagar endividamento interno, para fazer com que apareçamos

em perspectiva de economia globalizada, em condição na qual não estamos, de certa

forma essa locação de recursos está favorecendo o povo brasileiro. A questão é:

quem, entre este povo brasileiro, está ganhando diretamente com esse tipo de

arrecadação? Indiretamente, todos estamos ganhando, porque a condição do Brasil

de 8ª economia mundial, entre outras razões, é sustentada em função desses

artifícios de ordem econômica. Vivemos num mundo capitalista, por mais que

processemos discurso de igualdade social. Falo isso com muita tranquilidade, porque

sou uma das maiores defensoras da inclusão social. Atuei por mais de cinco anos à

frente de ONG vinculada a movimento popular. É com muita tranquilidade que, depois

de longos anos de estudo, chego aqui e digo o seguinte: só avançaremos se

redefinirmos, de fato, nossos papéis; se soubermos, de fato, de que lugar estamos

falando e quem está, de certa forma, ganhando com nosso discurso. Até lá, discutir

pacto federativo, discutir reforma tributária, discutir efetividade de políticas públicas é

discutir fábula de faz de conta. Muito obrigada.

Palavras da Secretária Maria Coeli Simões Pires
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Exmo. Deputado Délio Malheiros, Presidente da Comissão de Administração

Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, aqui coordenando estes

trabalhos, na pessoa de quem cumprimento o Deputado Alberto Pinto Coelho,

Presidente da Assembleia Legislativa; mais uma vez saúdo a iniciativa do Deputado

Antônio Júlio pela realização deste evento; saúdo, de forma muito carinhosa, nossa

Deputada Jô Moraes, que é, sem dúvida, referência feminina da política mineira no

Planalto; cumprimento também, com muito carinho, a Marinella Machado Araújo,

professora, Coordenadora do Núcleo Jurídico de Políticas Públicas do programa de

pós-graduação em Direito da PUC Minas; senhores parlamentares presentes;

senhores representantes das instituições parceiras; colegas da Assembleia

Legislativa - e aqui vejo muitos deles -; senhores que compartilham, de perto ou de

longe, destas reflexões e quiçá das angústias que aqui têm lugar; inicio minha fala

dizendo que o protagonismo de Minas faz história, nesta temática especialmente. Não

podemos nos esquecer de que a tradição no trato deste tema aqui, além de talho, é

também fiel. Nesse sentido lembramos, por exemplo, que os Luzias mineiros, desde

as revoluções liberais de 1842, os maragatos rio-grandenses, a geração da década

de 70 do século XIX, que deu origem às ações republicanas do Partido Republicano

paulista, foram certamente grandes bastiões do federalismo nacional. Portanto,

quando a Assembleia Legislativa de Minas Gerais pauta o tema do federalismo,

certamente o faz com responsabilidade de levar à frente as reflexões que aqui forem

trazidas. Particularmente, esta Assembleia está acostumada a apontar caminhos;

mais do que isso, a cavar caminhos. Temos experiências que não vêm ao caso trazer

aqui, mas apenas para rememorar o que foi grande ciclo de debates que relançou,

em nível nacional, a temática metropolitana, absolutamente esquecida no cenário

nacional e que hoje tem em Minas protagonismo muito reconhecido em todo o Brasil.

Nosso tema é federalismo e governança. Meio atrevida, deixo pergunta: ou

federalismo e desgovernança? Certamente não faremos aqui aporte teórico sobre

federalismo. Sabem vocês que é tema até do meu agrado, mas certamente não o

faremos, seja por ser desnecessário, seja mesmo porque, neste estágio deste ciclo,

estamos avançados na própria pauta. Não daremos, com certeza, a dimensão

tributária que esse tema traz. Talvez passeemos pelo campo das políticas públicas,
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sobretudo queremos trazer aqui algumas reflexões sobre o modelo institucional do

federalismo brasileiro e certamente reflexão sobre o posicionamento do Estado em

relação a esse tema. Não posso deixar aqui de registrar meu encantamento com

palestras que aqui foram trazidas. Ontem tive oportunidade de ouvir, com muita

atenção, o brilhante Sérgio Miranda, o Germano Rigotto. Certamente darão

contribuição para a memória dessa grande discussão. Contei quantas pessoas estão

presentes. Sou meio neurótica com as questões da própria Assembleia, pois quero

ver o sucesso deste grande debate. Realmente não são muitas as pessoas que aqui

se encontram. No entanto sou originária desta Casa e sei que o sucesso das

iniciativas da Assembleia não se conta pelas pessoas que se colocam aqui dentro,

para despender tempo para esta reflexão, porque a Assembleia consegue, na

construção do evento, realmente caminhar.

Considero que a preparação deste evento é, com certeza, algo extremamente rico e

que tira as pessoas do estado em que elas se encontram. Estive em uma reunião -

inclusive, o Hugo também participou e está ali ao fundo - e vi o quanto o tema era

rico. Muitos que aqui se encontram já aportaram contribuições, tanto que o ciclo já

começa com uma publicação que, por si só, é uma grande contribuição a essa

discussão.

Pois bem, voltemos ao tema da governança, ou desgovernança, na relação com o

federalismo. Apenas por razão metodológica, retomo aqui dois núcleos. O

federalismo, que temos de entender como uma lógica de organização descentralizada

do poder político, no território, em unidades autônomas que conformam, no seu

conjunto, um Estado soberano, e este apto ao diálogo internacional. Isso é uma

simplificação do que seria a noção básica do federalismo. Compreenderíamos, do

seu lado, a governança - especialmente a governança federativa - como uma

expressão de equilíbrio da relação dessas autonomias, e ela se expressaria ainda na

equalização do desenvolvimento em todo o território, com a participação dos

componentes federativos, mas, sobretudo, no federalismo concebido sob império dos

princípios democráticos. De uma parte, sabemos que ele impõe o equilíbrio na

relação entre os poderes de Estado; de outra, exige o balanço dos diversos entes da

federação, sobretudo a relação desses entes com a própria sociedade.
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Estamos falando de algo mais que relação entre poderes, algo mais que relação

entre entes federativos. Temos uma dimensão humana do federalismo, e este se

expressa por essas instâncias. Cada qual com o seu conceito de nação, de povo e de

dimensão humana, que naturalmente projeta um diferencial muito grande nessa

discussão. Nesse sentido diria também que, se temos essa convicção de que Minas

tem contribuído e reflete, sabemos que existe entre o ideário e a ação uma distância

que não se conta em uma geração, mas em muitos lustros. Sabemos que Minas

pensa, mas, às vezes, pensa baixo demais. Minas tem de começar a pensar alto - no

sentido literal da palavra. Minas tem de sonorizar em alto e bom tom o seu

desconforto em relação ao próprio arranjo federativo atual.

A Dra. Marinella tem razão quando critica a falta de efetividade da base normativa.

Nada mais incômodo para os profissionais do direito e para os missionários desse

campo da ciência saber que o direito, às vezes, está no plano do faz de conta.

Também é um desconforto não ver o discurso em torno do federalismo tornando-se

prática. Podemos até relativizar um pouco esse desconforto. Porém há grandes

esforços na tentativa de mudar o quadro. Quando falamos de um desconforto em

relação ao quadro atual, não quero referir-me a pessoas. Temos um passivo social e

também disfunções no nosso federalismo que são históricas. Portanto não podemos

nominar as culpas.

Vamos, então, partir para uma reflexão em torno daquilo que é o nosso modelo

federalista.

Temos o que podemos chamar de tríade brasileira - União, Estados e Municípios -

naquilo que podemos chamar de desenho exótico do constitucionalismo brasileiro,

que é absolutamente excepcional no constitucionalismo comparado. Esse nosso

constitucionalismo abriga a vocação centralizadora da União. Vocação é algo que

parece estar na alma da União, não pelos enunciados da Constituição, e esta é a

contradição. A Constituição é generosa nas linhas de descentralização, pelos meios

como o constituinte, de forma explícita ou não, deixou isso nas mãos da União. Se a

União quiser centralizar, ela tem todos os meios para fazê-lo; se ela quiser

descentralizar, eis o desenho mais legítimo que a Constituição abre.

Existe ainda a índole radical do municipalismo, que vem desenhado também em
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absoluta simetria. Mais de cinco mil Municípios brasileiros têm sua sorte, juntamente

aos próprios Estados, riscada a régua e compasso, como se pudéssemos tratar as

unidades autônomas com tal simetria. Por outro lado, respirando quase ofegante,

vemos a asfixia do Estado membro. Não digo isso porque estou no Executivo, já que

sou originária desta Casa Legislativa. Confesso que o maior desafio deste Legislativo

é encontrar a brecha de como legislar para não transformar este Parlamento num faz

de contas. Esse é grande desafio; aliás, precisa ser encarado sem subterfúgios. É

preciso dizer que a Assembleia tem, sim, dificuldades para legislar, porque sua

planilha constitucional é algo absurdamente confuso. Nossa matriz não dá clareza em

relação ao que se defina como responsabilidade normativa em nível estadual. Da

parte do Executivo, existe ainda outra queixa: a asfixia que vem pelo outro lado, que é

a asfixia dos recursos. Não há algo mais desconcertante, no âmbito do Estado, do

que consertar e desenhar políticas públicas absolutamente adequadas às

peculiaridades regionais e não ter o que fazer com elas no plano da execução, por

não ter garantias de recursos, senão pela via do que o ex-Governador Aécio Neves

dizia, a de se colocar absolutamente de joelhos. Pois bem, de resto, o Estado é

minimizado na repartição de competências.

Soluções do federalismo são soluções de otimização ou de radicalização? Temos

de otimizar nosso desenho constitucional e buscar interpretação mais adequada.

Diante de tais disfunções, o quadro fático do federalismo brasileiro mostra seu caráter

quase nominal, e nisso concordo em absoluto com o que disse a Profa. Marinella.

Esse quadro revela sobretudo o sintoma persistente, que é a dependência, e aponta

desafios imensos a partir de novas configurações de desenvolvimento territorial

urbano. Quando falamos dessas novas configurações, certamente desafiamos o

próprio governo federal a dar resposta ao financiamento, por exemplo, das políticas

metropolitanas, sem as ambiguidades de repartição que não se clareia simplesmente

pela disposição do art. 25 da Constituição Federal.

Diante da nova geografia de atividades produtivas e da globalização, neste passo

há políticas agressivas de captação de empreendimentos e o que fazer para que a

organização da riqueza se faça segundo parâmetros adequados. Revela-se, portanto,

absoluta fragilidade ou anacronismo institucional, este ainda, há muito,
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descompassado em relação à evolução econômica e social.

Há quem diga que há sempre um absoluto descompasso entre as instituições

políticas e a realidade. Governo, desenhos institucionais de governança,

administração pública e o direito propriamente estão muito aquém daquilo que a

criatividade dos fatos sociais da dinâmica econômica possam projetar.

A redemocratização de 1988, escandalizada com o sistema que ela buscava

superar, forjou um sistema federativo de momento, teoricamente descentralizado,

desprovido contudo de qualquer vocação para uma plenitude do federalismo. Nota-

se, portanto, um federalismo deslocado de seu substrato fático próprio.

E o realismo das leis da Física teima em dar lições à política: a toda ação

corresponde uma reação. Se temos um federalismo econômico preordenado à

centralização também se nos apresenta um municipalismo radical e errático como

força antagonista ao poder da União.

O Estado membro, que é filho dileto da tradição de Madison, está realmente

asfixiado. As suas competências legislativas sobretudo estão encantoadas e, muitas

vezes, absolutamente reduzidas. A análise singela da tramitação legislativa no âmbito

das Assembleias estaduais dá mostras de que, excluídos os diplomas de natureza

organizativa, administrativa, pouco sobra. E aqui não precisa anunciá-los a centenas,

qual é a prevalência da pauta legislativa de uma Casa da importância e da tradição

como esta.

As estratégias - no plano político - para a refundação do federalismo nacional

passam, necessariamente, pela angustiosa tarefa de confrontar a autonomia política

e a autonomia econômica. É colocar, no plano da discussão, política e economia, um

modelo de clara definição de papéis “versus” sobreposição e repartição de receitas

tributárias “versus” repartição de competência de tributar, muita atenta à lição de

Sérgio Miranda, que diz que é na competência para tributar que estabeleceremos um

patamar emancipatório, realmente emancipatório das entidades federativas.

Temos ainda concentração “versus” desconcentração de receita e transferências

voluntárias “versus” transferências vinculadas. Há palavras muito chulas. Negocismo,

barganha ou autonomia.

Há ainda responsabilidade compartilhada “versus” sectarismo na execução de
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políticas públicas e planejamento integrado ou capilaridade incremental e aleatória.

Vivemos um federalismo esquizofrênico. Concentra, descentraliza, centraliza e

recentraliza. Teríamos estratégias de governança, de resgate do equilíbrio?

Conquanto a análise estratégica do federalismo possa levar em conta

enfaticamente o plano da opção política, a dimensão jurídica oferece-nos

instrumentos de operacionalização ou mesmo de otimização da federação, que

merecem ser trabalhados.

Sob o prisma constitucional exsurgem as figuras institucionais do planejamento, da

gestão e do financiamento e a matriz de competências e responsabilidades, os assim

chamados instrumentos institucionais, acompanhados dos consórcios, convênios de

cooperação, comitês verticais e horizontais interfederativos e as conferências no

âmbito dos sistemas unificados, assim como os instrumentos redistributivos, como o

fundo de participação, as políticas compensatórias, os incentivos fiscais e a

equalização tributária.

Importa também observar que é necessário densificar o relacionamento institucional

entre os poderes executivos de todos os níveis federativos.

Explica-se: se a articulação institucional dos Poderes Legislativos ocorre em função

da repartição constitucional das competências legislativas e se a articulação

institucional dos Poderes Judiciários se dá em função da repartição de competências

jurisdicionais e da lógica recursal, robustecida esta última pela presença do CNJ, os

Poderes Executivos permanecem relegados a um ambiente de desarticulação cujo fio

condutor é a lógica ideológico-partidária e as mediações para a guerra fiscal. Somos

instados, assim, a remodelar as relações propriamente institucionais em bases que se

mantenham, na medida do possível, imunes às vicissitudes da ideologia e do

partidarismo.

O ferramental federalista já disponível abarca instrumentos mais sofisticados que

transcendem o colaboracionismo, quais sejam, instrumentos de gestão territorial que

variam desde figuras mais rústicas, como as autarquias territoriais, à delicadeza da

gestão das funções públicas de interesse comum.

Perplexidades, financiamento. As regiões metropolitanas criadas na década de 70

como alternativa para a reestruturação da economia no território brasileiro, fazendo aí
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um eixo alternativo a Rio-São Paulo, hoje literalmente se encontram na encruzilhada,

especialmente em face da questão do financiamento.

É certo, porém, que o nó górdio da Federação brasileira está em se encontrar a

justa medida de repartição não apenas de tributos, mas de riquezas. Além da

necessária equalização dos contenciosos federativos sobre a repartição das receitas,

é relevante a rediscussão da matriz de competências tributárias e, sobretudo, dos

processos de alocação da riqueza do Brasil, a partir de uma orientada política de

captação e de direcionamento de empreendimentos econômicos. É notório o

descolamento que existe entre a distribuição de riqueza, segundo os setores

econômicos, e a distribuição constitucional das competências. Se a União se reserva,

quase que em totalidade, a tributação do setor primário, da produção industrial e da

renda e, ainda, coíbem-se, com justiça, a bitributação e a cumulatividade residual, as

hipóteses de incidência tributária constitucionalmente cometidas aos Estados, que

estão mais na área do comércio, exceto algumas categorias, e aos Municípios, na

área de serviços, são restritas e de resultado econômico absurdamente

desproporcional.

Merece realce a prática das contribuições sociais como burla ao princípio federativo

da repartição de receitas e, na mesma linha, a ausência da previsão constitucional da

instância de compensação. À evidência, os desequilíbrios regionais e as distorções

do ICMS mostram a necessidade de uma câmara de compensação para as

operações interestaduais com diferença de alíquota interna. Isso naturalmente atrai

discussões muito específicas, como a da Lei Kandir e outras tantas, seja no plano da

exportação, seja nas compensações de ICMS.

Se é certo, porém, que essa discussão perpassa a reforma de dispositivos

constitucionais, não menos relevante é observar que não existem canais institucionais

que a provoquem, permanecendo restrita à esfera do querer político e circunscrita a

um debate técnico que precisa abrir janelas para a compreensão social dos efeitos do

federalismo, tal como posto.

O resultado é esse descompasso entre a ampla base de arrecadação e a magra

fatia que se reserva aos Estados e Municípios. A consequência imediata dessa

dissintonia é o império do negocismo de que falamos e que hoje assolou o Estado,
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como na Idade Média o simoníaco assolou os templos. Isso, para usar a metáfora do

mago que quis comprar a São Pedro o dom de conferir o Espírito Santo.

À Igreja isso custou uma reforma e uma sangrenta Inquisição. Estará ao Estado

reservada sorte semelhante? Esperamos que não. Que não se lancem os entes

federativos ao conflito, à discórdia, ao ódio iroso, que fará da República uma Cartago

arrasada. Volta a ilustrar o quadro presente a metáfora de Aécio Neves: “A Federação

está de joelhos”, mas ousaria avançar nessa metáfora para dizer que hoje,

literalmente, a Federação se arrasta nas marchas a Brasília.

A imagem do pêndulo político nacional, posto que desgastada, é explícita e

recorrente. A oscilação entre centralismo e federalismo, compressão e

descompressão das competências estaduais está presente, em quadras temporais

diversas, na República Velha, no Estado Novo, no liberalismo de 46, no regime

militar, na redemocratização de 88. Na mesma linha, o modelo constitucional de

competências concorrentes, se quis preservar alguma fraternidade entre os entes

federados ao criar alguma redundância em áreas sensíveis, conseguiu mesmo foi

instituir ambiente de atuação aleatória ou evasiva dos entes, carentes de

coordenação, em cenário em que se tergiversa com as responsabilidades, corteja-se

a popularidade, transige-se com a convivência, prescinde-se do conhecimento próprio

e se dá lugar ao jogo de culpas que só sacrifica a cidadania. À ordem se sucede a

anarquia do alvedrio e do oportunismo. A história não é inerte, e tampouco o Estado o

é. A reação que corresponde ao estado da arte é a lógica obtusa dos controles

invasivos, que fazem lembrar Benjamin Constant.

Seria o federalismo uma farsa, um faz de conta, na linguagem da Profa. Marinella,

ou tem algo de sustentável? A resposta passa necessariamente pelo fortalecimento

institucional, necessário, mas não suficiente. O concerto democrático está a exigir

federalismo tridimensional, responsabilidades estendidas e governança

compartilhada, programa de refundação de suas bases com novas perspectivas

institucionais para concertação democrática que incorpore o Estado, o privado e

especialmente a dimensão societária. É justamente isso o que se espera das Minas,

do povo montanhês, habituado à astúcia, mas corajoso o suficiente para enfrentar

esta missão que me cabe, expiando a política velha com brados a plenos pulmões,



____________________________________________________________________________
1321

porque mudança há de ocorrer. Muito obrigada.

Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos telespectadores da TV Assembleia

que a ata deste ciclo de debates, contendo a transcrição completa das exposições,

será publicada no diário oficial do Estado, o jornal “Minas Gerais”, no “Diário do

Legislativo”, da edição de 27/5/2010. Aos interessados em gravar em vídeo as

reuniões, informamos que não será possível fornecer cópia das gravações, razão por

que haverá reprise do evento pela TV Assembleia, a ser exibida nos seguintes dias e

horários: 4 de junho, sexta-feira, às 9 horas, reprise das exposições de ontem à noite;

5 de junho, sábado, às 9 horas, reprise das exposições da manhã de hoje; e 6 de

junho, domingo, às 9 horas, reprise das exposições desta tarde.

A Presidência informa que participam deste evento, como parceiros, a Agência de

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, a Associação dos

Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, a Associação dos Vereadores de

Minas Gerais, a Associação Mineira dos Municípios, o Centro de Apoio Operacional

das Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária, o Centro de

Desenvolvimento do Planejamento Regional da UFMG, o Centro de Estudos

Legislativos da UFMG, a Federação do Comércio de Bens e Serviços de Turismo do

Estado de Minas Gerais, a Frente Mineira de Prefeitos, o Núcleo Jurídico de Políticas

Públicas da PUC Minas, o Observatório de Políticas Urbanas da PUC Minas, as

Secretarias de Desenvolvimento Regional e Política Urbana e de Fazenda, o

Sindicato dos Economistas do Estado de Minas Gerais, o Sindicato dos Fiscais e

Agentes Fiscais de Tributos do Estado de Minas Gerais, o Sindicato dos Técnicos em

Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais e o Tribunal de

Contas.

Neste instante, daremos início à fase de debates. Para tanto, informamos ao

Plenário que os participantes poderão formular perguntas aos expositores. As

questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição

prévia. Para agilizarmos o debate, solicitamos aos participantes que fizerem uso do

microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensando a formalidade

das saudações pessoais. Cada participante disporá de 2 minutos para fazer sua
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intervenção, garantindo-se o mesmo tempo para as respostas. Solicitamos aos

expositores que sejam sucintos nas respostas, para que o debate seja mais

democrático, até mesmo em razão do adiantado da hora.

Debates

O Sr. Presidente - Temos algumas perguntas em mãos. O Sérgio pergunta à

Deputada Federal Jô Moraes: “Seriam necessárias reformas eleitorais, reformas no

sistema de controle interno e externo, revisão constitucional ou nova Constituinte

antes da reforma tributária?”. Com a palavra, nossa querida Deputada Jô Moraes.

A Deputada Federal Jô Moraes - Agradeço a oportunidade e cumprimento os

Deputados Délio Malheiros e Antônio Júlio, a Profa. Marinella e nossa Secretária

pelas reflexões. Para ser mais objetiva, considero que o grande desafio que temos no

Brasil, hoje, é a discussão do pacto federativo materializada no que é o mais

essencial, que é a nova distribuição dos recursos do Estado brasileiro.

Temos uma República Velha parida nos braços dos Marechais, extremamente

centralizadora, política e economicamente; diferentes governos ditatoriais, na história

do Brasil, que também reproduziram esse modelo; uma Constituinte que abre

espaços do ponto de vista político; e uma série de eventos e situações no País, como

a crise da dívida, que representou um retrocesso na negociação das dívidas do

Estado, e uma profunda centralização, materializada até na Lei de Responsabilidade

Fiscal.

Não podemos ter ordem de prioridade, mas temos que fazer uma reforma política

que só se dará com a realização de uma Constituinte exclusiva ou uma pressão da

sociedade. “Pari passu” com os debates da reforma política, temos de enfrentar já o

debate da reforma tributária. O governo do Presidente Lula apresentou um projeto de

reforma tributária, mas os conflitos de interesses levaram-na a não prosperar. O

primeiro deles foi: desonerar a folha de pagamento para que o setor produtivo possa

empregar mais e não haja tanta penalização. Aí, vêm as indagações: E a seguridade

social? E os recursos para garantir que os serviços públicos sejam mantidos? E a

discussão quanto a se cobrarem onde se produz ou onde se consome? Os

Governadores vieram num ciclo muito contraditório de interesses.

Para ser mais objetiva, acredito que devemos ter o debate como pauta do novo
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ciclo político que se inicia no processo eleitoral, desde já, assim como a pressão

permanente que os Prefeitos realizaram na sua marcha. Aliás, os Prefeitos tiveram

descentralizadas as responsabilidades, mas não, os recursos e vivem numa imensa

dificuldade. Na verdade, têm arrancado concessões com base na grande mobilização

que realizam. Nas Assembleias Legislativas e no processo de debate eleitoral,

devemos apresentar medidas que construam consensos, descentralizar os recursos

entre os entes federativos e centralizar as responsabilidades políticas que se refiram

à garantia do enfrentamento das desigualdades. Se só pensa nos Municípios e nos

outros entes federativos; não enfrentamos sob uma lógica da União as dificuldades

que tem o Jequitinhonha e tiveram o Nordeste e o Amazonas. Aliás, as políticas

tributárias fizeram com que ele se alavancasse. “Pari passu” com a realização do

processo da reforma política, da luta e do processo eleitoral, devemos pactuar, no

nível dos Estados e dos Municípios, algumas medidas que têm de ser tomadas

imediatamente. A reforma tributária, sobretudo, não depende de Constituinte

exclusiva, mas a reforma política, sim. Por isso, queria cumprimentar, mais uma vez,

todos os presentes e dizer que a contribuição de Minas é efetivamente importante.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Deputada Jô Moraes. Há uma pergunta dirigida à

Dra. Maria Coeli, do Dr. Antônio Joaquim Fernandes Neto, meu dileto amigo,

professor e Procurador, que tem sido um baluarte na defesa do consumidor ao longo

de sua trajetória profissional no Ministério Público: “O Município luta. Os Prefeitos

fizeram a sua marcha. Não é hora de os Estados levantarem a sua voz?”

A Secretária Maria Coeli Simões Pires - Quero trazer o testemunho do trabalho que

desenvolve o Dr. Joaquim, que colabora muito com esse avanço na seara do direito.

Diria que especialmente o Estado de Minas comparece ao debate com uma ação

extremamente coerente. Com todas as dificuldades do desenho institucional que

temos hoje, o governo de Minas não deixa de estabelecer a relação mais responsável

com o próprio governo federal.

Exemplifico a situação: o governo federal faz hoje grande distribuição de recursos

por meio do PAC, em outra vertente, que é uma forma de leitura dos próprios

investimentos da União, do Orçamento de investimentos da União, em ações

estruturantes. O governo do Estado apoia os Municípios, sabendo que poderia
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manejar seus recursos, se ele próprio os recebesse, até porque resgatou seu

planejamento de forma muito responsável. Ele vai também a Brasília, discute critérios

e se insere em uma discussão para assegurar que o Estado não tenha prejuízo por

falta de diálogo competente. Mas a preocupação de Minas hoje é exatamente chamar

a atenção dos outros Estados para que todos façam esta reflexão: “qual é o lugar do

Estado na Federação, para que ele serve? Ele é uma ficção?”. Já não podemos

aceitar o “by-pass” dessa esfera, que é uma esfera de poder, com distribuição formal

de poder político. Portanto essa é uma reflexão que deve ser pautada e que já é

pautada.

A Assembleia Legislativa abre essa janela tão competente, tão promissora, que

muito provavelmente será também a janela dessa discursividade mais organizada.

Digo que muitas reformas deverão ocorrer, são muitas as reformas pautadas ou pelo

menos demandadas. Mas, mais do que isso, estamos exatamente preocupados com

a construção de uma discursividade madura, que permeie as instâncias não apenas

governamentais, mas para além delas, a fim de que saibamos qual é nossa proposta,

nossa alternativa para um federalismo efetivo. Como pode a Constituição, tal como

ela se encontra, ser ainda interpretada de forma mais coerente ou se efetivamente

precisamos de mudanças extremamente radicais são as perguntas. Na verdade,

Minas se coloca por inteiro. E quando a Assembleia se insere como protagonista, é

Minas que se coloca, porque o Poder Executivo está sempre atento a esta grande

Casa política, porque Minas sabe a hora e sabe fazer acontecer. Tenho esperança e,

mais do que esperança, tenho fé. Na minha terra eu diria que tenho crença nisso,

acredito que podemos mudar.

O Sr. Presidente - Obrigado, Profa. Maria Coeli. Há aqui uma indagação, que veio

pelo “site” da Assembleia, de Natália Cardoso Marra para a Dra. Marinella Machado

Araújo: “A Profa. Marinella falou, com muita propriedade, sobre a necessidade de

cooperação, para que o federalismo seja, de fato, implantado no Brasil. Gostaria de

parabenizá-la e de perguntar qual seria a melhor forma de favorecer a cooperação

sem ser por lei, já que, como você mesma disse, a legislação não costuma ser

aplicada”.

A Sra. Marinella Machado Araújo - Na verdade, o que estou sustentando é que a
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legislação é importante. A atuação tem sido feita em termos de tentativas de

execução dessa legislação, o que também é importante enquanto processo, enquanto

caminhada, enquanto meta, enquanto ideia reguladora. Mas, para sairmos do lugar

em que nos encontramos hoje, parece-me que seria necessário que assumíssemos

um discurso mais compatível com o que gostaríamos de ser e que, de certa forma,

dizemos que somos. Em termos específicos, quero dizer que, para cooperar, é

preciso disponibilidade, capacidade de diálogo, sair do seu lugar e se colocar no lugar

do outro. Num pacto federativo em que as unidades federativas concorrem entre si

para execução de suas próprias competências, entre elas as competências

tributárias; num pacto federativo em que os Poderes têm uma certa dificuldade de

dialogar entre si, de forma articulada e interinstitucional; num pacto federativo em que

a prática nos mostra que a realidade do dia a dia da aplicação do Texto

Constitucional é muito mais árida do que aparenta ser; nesse mundo, com esse

acordo, que nós mesmos produzimos, talvez o combinado não saia tão caro se

sairmos do lugar em que nos encontramos hoje. Como fazer isso? Utilizando dois

princípios estruturais do federalismo de cooperação. Um é a capacidade de cooperar,

de agir conjuntamente. Para se ter essa capacidade, é preciso ter abertura ao diálogo

e, para dialogar de forma efetiva, é preciso ter transparência no discurso. Para que

haja efetividade da legislação em vigor, talvez um dos passos deva ser a

transparência do discurso político, social e econômico. O segundo passo talvez seja o

reconhecimento de que todos nós, independentemente do lugar de que falamos,

somos parte dessa federação, seja como povo, como entidade de classe, setor

empresarial, governo, Judiciário, Legislativo, seja como for. Essa assunção de

responsabilidade pode fazer com que o direito que está posto e que nós mesmos

pusemos em alguma medida, saia do lugar em que se encontra, um lugar de

regulação abstrata, e se torne realidade. Os arranjos institucionais que a própria

legislação brasileira tem proposto, entre os quais a possibilidade de articulação no

âmbito de regiões metropolitanas, formulação de consórcios, participação popular por

meio de conselhos, audiências públicas, são meios de deixarmos o nosso discurso

impresso nessas esferas. A efetividade passa, primeiramente, pelo reconhecimento e

pela apropriação do próprio discurso, seja político, seja econômico, seja social.
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Costumo dizer que, numa democracia, o mais importante não é a fé que se professa,

não é a ideologia que se processa, mas a coerência que se mantém com o discurso

processado. Em alguma medida, já perdemos essa coerência. Perdemos, quando

aceitamos combinar alguma coisa, e não fazemos de tudo para que o combinado

valha em alguma medida; perdemos, quando abrimos espaço em certa medida

também.

Não estou desmerecendo os esforços que estão sendo feitos nem desconhecendo

os avanços alcançados ou as possibilidades que se abrem. Disse antes, mas repito:

prefiro viver em Estado de Direito Democrático do que em Estado de Direito

Totalitário, ainda que essa democracia seja formal, teórica, porque essa alternativa

nos dá a possibilidade mais concreta de transformar aquilo que está no papel em

realidade. Mas, para que essa transformação seja efetiva, especificamente no caso

em discussão - o pacto federativo, a questão tributária e a efetividade das políticas

públicas -, temos de sair do lugar da obscuridade; temos de mostrar a cara como

cidadãos, como Estado ou como segmentos econômicos privados. Não podemos

esquecer quem somos. Aí, senhores, temos de lembrar que vivemos em estrutura

capitalista, portanto o acoplamento estrutural do sistema econômico sobre o sistema

político e deste sobre o sistema jurídico é efeito colateral do modelo que adotamos.

Se esse modelo não está bom, temos de repactuá-lo, mas, para isso, temos de

definir, de forma efetiva e eficiente, em que lado do tabuleiro e em qual time jogamos.

Então o federalismo cooperativo implementa-se com capacidade de diálogo, com

disponibilidade para articulação, com aplicação dos princípios da subsidiariedade e

da solidariedade. Isso só é possível, se, como destinatários das prestações

civilizatórias do Estado ou como Estado, como governo ou Judiciário, nos

dispusermos a promover essa efetividade. Não se esqueçam de que fomos nós que

produzimos, direta ou indiretamente, a legislação que está aí. Obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado, Dra. Marinella. A Presidência agradece aos

palestrantes, que muito enriqueceram nosso debate. Passo a Presidência ao

Deputado Antônio Júlio, autor do requerimento que deu origem a este ciclo de

debates, para proceder ao encerramento do evento.

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Agradeço ao amigo Deputado Délio
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Malheiros, que coordenou a segunda parte dos debates, aos expositores e a todos os

participantes. Neste momento, Jô Moraes, nossa participação neste processo pode

até parecer um pouco acanhada pela ausência de alguns atores que seriam

importantes neste debate, mas a Assembleia tomou o cuidado de fazer a transmissão

ao vivo deste evento, assim vários deles estão participando do evento e ouvindo as

propostas e as ideias de cada um. Depois do trabalho extraordinário feito por esta

Assembleia, com os assessores e os Consultores desta Casa, sobre a reforma

tributária, temos a consciência das dificuldades. Não sei se deveríamos ser os

primeiros ou os últimos a dizer que a reforma tributária não chegará a lugar algum, se

não tivermos a coragem de mudar um pouco a estrutura de organização do Estado.

Sem isso, não conseguimos avançar em alguns setores, o que ficou muito claro na

discussão que fizemos da reforma tributária. A Assembleia elaborou cartilha em que

mostrou todas as dificuldades, e, na ocasião, ouvimos dos palestrantes o que vimos

hoje.

Precisaremos de coragem e determinação para fazermos as mudanças

necessárias. Como estamos no período pré-eleitoral, o momento é oportuno para

essa discussão. Esperamos que os candidatos à Presidência da República incluam

em suas propostas pelo menos a possibilidade de uma reforma. Sabemos que não

fácil.

Como disse ontem o ex-Governador Germano Rigotto, isso deverá acontecer

rapidamente, porque o governo, se quiser realizar alguma reforma, terá de fazê-la no

primeiro semestre de 2011. Caso contrário, acontecerá o mesmo jogo de empurra,

ela ficará para o final do governo, virá outra eleição, mais uma, e não haverá avanço.

A proposta de realização deste ciclo de debates é a contribuição da Assembleia, e ela

foi oriunda do ciclo de debates sobre a reforma tributária patrocinado por esta Casa,

com o Congresso Nacional, as entidades representativas e o empresariado. Ouvimos

todos e observamos que há dificuldades.

Se fizermos reformas como se pretende, ao contrário disso, faremos ajeitamentos,

pois para se realizarem reformas, é preciso que alguém abra mão de algo. Essa é a

proposta que ouvimos e que acontecerá. Não sei se essa reforma pretendida seria

feita por meio de uma Constituinte especial ou por qualquer outra forma. O próximo
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Congresso Nacional terá a oportunidade e a responsabilidade de realizar as

mudanças. O atual talvez pague um pouco mais caro pelos momentos ou pelas

transformações vividas por nós, não teve oportunidade ou enfrentou dificuldades para

avançar na discussão. Essa é a proposta do Presidente, Deputado Alberto Pinto

Coelho, neste ciclo de debates. Realizaremos nova reunião de comissão para

entregar aos presidenciáveis um documento que iremos elaborar. Este momento é

oportuno. Esperamos que a Deputada Jô Moraes seja nossa porta-voz, auxilie-nos na

entrega a eles dessa documentação. Como disse nossa professora, acreditamos no

Brasil e na democracia. Apesar de todos os problemas, nosso sistema democrático

ainda é o melhor, motivo da discussão de hoje.

Em nome do Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, e do nosso colega,

Deputado Délio Malheiros, agradeço a participação de todos. Tenham a certeza de

que não pararemos aqui, elaboraremos um documento de Minas Gerais, para que as

reformas sejam, pelo menos, discutidas. Essa é nossa proposta. Agradeço também a

participação de todos os palestrantes que estiveram aqui ontem, à noite, e hoje, pela

manhã.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

12/5/2010

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Wander Borges e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado

Domingos Sávio, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Antônio Carlos Arantes. 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.

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
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discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de

Lei nº 4.389/2010 (relator: Deputado Délio Malheiros). Os Projetos de Lei nºs 4.144 e

4.257/2010, ambos no 2º Turno, são retirados da pauta por determinação do

Presidente por não cumprirem os pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Délio

Malheiros em que pleiteia seja realizada visita urgente ao Presidente do Tribunal de

Justiça para solicitar o envio a esta Casa de projeto específico tratando da

recomposição salarial, na forma anteriormente acertada com a Assembleia e os

sindicatos representantes dessa categoria de servidores. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Gustavo Corrêa - Antônio Júlio - Padre João - Neider

Moreira.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 19/5/2010

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Adelmo

Carneiro Leão, Agostinho Patrus Filho, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e Neider

Moreira e a Deputada Gláucia Brandão (estes dois últimos substituindo

respectivamente os Deputados Inácio Franco e 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. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais

designou como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.100 e

3.559/2009 (Deputado Antônio Júlio), no 2º turno, e 3.777/2009 (Deputado Jayro
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Lessa), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.100/2009 (relator:

Deputado Lafayette de Andrada, em virtude de redistribuição); 3.559/2009 (relator:

Deputado Lafayette de Andrada, em virtude de redistribuição) e 3.858/2009 (relator:

Deputado Zé Maia), ambos na forma do vencido no 1º turno; e pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 4.350/2010 na forma do Substitutivo nº 1, com rejeição das

Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado

Lafayette de Andrada); e 3.777/2009 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Lafayette de Andrada, em virtude de

redistribuição). Na fase de discussão do parecer sobre substitutivo e emendas

apresentadas ao Projeto de Lei Complementar nº 35/2009, no 1º turno, o relator,

Deputado Lafayette de Andrada, retira o parecer lido anteriormente e apresenta outro

parecer, que conclui pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 4 e pela

rejeição do Substitutivo nº 3 e das Emendas nºs 1, 2 e 4. O Presidente defere o

pedido de vista do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Os Projetos de Lei nºs 3.730,

3.857, 3.963 e 4.083/2009 e 4.135 e 4.136/2010 são retirados da pauta por

determinação do Presidente da Comissão por não cumprirem pressupostos

regimentais. A Deputada Gláucia Brandão e o Deputado Neider Moreira retiram-se da

reunião. Registra-se a presença do Deputado Agostinho Patrus Filho. 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 Adelmo Carneiro Leão em que solicita seja

realizada reunião para debater o cumprimento pelos entes públicos da Lei

Complementar Federal nº 131, de 2009, que determina que a União, os Estados, o

Distrito Federal e os Municípios divulguem em tempo real informações sobre a

execução financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial; e Antônio Júlio

em que solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte para debater o Projeto de Lei Complementar nº

58/2010, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado. Cumprida
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a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária e para a reunião

extraordinária hoje, às 15 horas, para apreciação dos pareceres dos Projetos de Lei

nºs 3.730, 3.857, 3.963 e 4.083/2009 e 4.135 e 4.136/2010, no 2º turno, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Wander Borges - Fábio Avelar - Lafayette de Andrada -

Adelmo Carneiro Leão.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 25/5/2010, as seguintes comunicações:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Saulo Alves

Paulino, ocorrido em 18/5/2010, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra. Zilda Carneiro,

ocorrido em 18/5/2010, em Arinos. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Djalma Diniz, notificando o falecimento da Sra. Geni Santiago Pereira,

ocorrido em 22/5/2010, em São Domingos das Dores. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. José Vitor

Pacheco, Vereador da Câmara Municipal de Caxambu, ocorrido em 24/5/2010, nesse

Município. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2010

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA EM 26/5/2010

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

José Henrique - Sargento Rodrigues - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Carlin Moura - Carlos Pimenta - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo

Valério - Doutor Ronaldo - Durval Ângelo - Getúlio Neiva - Inácio Franco - Lafayette

de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Neider Moreira - Padre

João - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Walter Tosta - Zé Maia.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e para as especiais de amanhã, dia 27, 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 ordem do dia regimental.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/5/2010

Às 9h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Chico Uejo, Padre João e Sebastião Costa, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Padre João, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada

e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
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reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento

da seguinte correspondência: Ofício nº 1.163/2010, do Sr. Marco Antônio Monteiro de

Castro, Delegado-Geral e Chefe da Polícia Civil, encaminhando cópia da ata da

reunião realizada em 7/5/2010 pela Polícia Civil, cujo objetivo principal foi viabilizar

acordo sobre os termos das atribuições funcionais a serem definidas para a carreira

de Investigador de Polícia de que trata o Projeto de Lei Complementar nº 60/2010. O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 4.492, 4.497, 4.503, 4.515, 4.517,

4.518 e 4.528/2010 (Deputado Sebastião Costa); 4.496, 4.499, 4.502, 4.508, 4.509,

4.516, 4.522 e 4.536/2010 (Deputado Delvito Alves); 4.493, 4.500, 4.512, 4.527,

4.529 e 4.535/2010 (Deputado Gilberto Abramo ); 4.488, 4.495, 4.506, 4.511, 4.513,

4.514 e 4.534/2010 (Deputado Padre João); 4.487, 4.494, 4.507, 4.510, 4.526, 4.530

e 4.532/2010 (Deputado Chico Uejo); 4.486, 4.489, 4.490, 4.491, 4.504, 4.519, 4.523,

4.525 e 4.533/2010 e Projeto de Lei Complementar nº 61/2010 (Deputado Célio

Moreira); Projetos de Lei nºs 4.485, 4.498, 4.501, 4.505, 4.520, 4.521, 4.524 e

4.531/2010 e Projeto de Lei Complementar nº 60/2010 (Deputado Dalmo Ribeiro

Silva). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. São

convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, à

Prefeita Municipal de Contagem e ao autor os Projetos de Lei nºs 2.974/2009 (relator:

Deputado Padre João) e 3.052/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude

de redistribuição). O Projeto de Lei nº 3.180/2009 é retirado da pauta, atendendo-se a

requerimento do Deputado Padre João, aprovado pela Comissão. Após discussão e

votação, são aprovados, no 1º turno, cada um por sua vez, os pareceres pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade dos Projetos de Lei nºs

3.777/2009 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva -

proposta de emenda do Deputado Ruy Muniz é acatada pelo relator); 3.783, 3.785,

3.787 e 4.047/2009, os dois últimos com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Chico

Uejo, os três primeiros em virtude de redistribuição). Os Projetos de Lei nºs

4.117/2009 e 4.408/2010 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do

Deputado Chico Uejo, aprovado pela Comissão. Na fase de discussão do parecer do
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relator, Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição, o qual conclui pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº

4.256/2010 com a Emenda nº 1, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do

Deputado Padre João. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, o qual conclui pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.413/2010 com a Emenda nº 1, no 1º turno, o

Presidente defere o pedido de vista do Deputado Padre João. Passa-se à 2ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,

em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela juridicidade,

pela constitucionalidade e pela legalidade dos Projetos de Lei nºs 2.305 e 2.626/2008,

este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Padre João, em virtude de redistribuição);

3.776/2009 e 4.492/2010 (relator: Deputado Sebastião Costa, o primeiro em virtude

de redistribuição); 4.487/2010 (relator: Deputado Chico Uejo). Os Projetos de Lei nºs

4.486 e 4.500/2010 são retirados da pauta, por determinação do Presidente da

Comissão, por não cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos em que se solicita sejam baixados em diligência ao autor o Projeto de

Lei nº 4.506/2010 e ao Secretário de Estado de Governo os Projetos de Lei nºs 4.465

e 4.482/2010. 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, 25 de maio de 2010.

Chico Uejo, Presidente.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/5/2010

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Délio Malheiros,

Célio Moreira e Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente,
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Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Tenente Lúcio, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir com convidados

formas de combater a "saidinha de banco", crime que tem se expandido nos

Municípios mineiros, a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

do Sr. Paulo Alkmim, Ouvidor de Polícia, encaminhando, para conhecimento e

adoção de medidas legais cabíveis, cópia da Denúncia nº 26.468, em que são

narrados fatos com possível envolvimento de policiais civis lotados na 25ª DRPC em

Poços de Caldas; da Sra. Sandra Mara Albuquerque Bossio e outros solicitando a

realização de uma audiência pública com a finalidade de discutir sobre a vitimização

dos profissionais da segurança pública no Estado. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. André Estevão Ubaldino,

Procurador e Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime

Organizado e de Investigação Criminal - CAO / Crimo, representando o Sr. Alceu

José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais; Cel.

PM Cícero Nunes Moreira, Comandante do Policiamento da Capital, representando o

Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG; Islande Batista,

Delegado e Chefe do Departamento de Investigação Contra o Patrimônio,

representando o Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil do

Estado de Minas Gerais; Márcio Simões Nabak, Delegado Chefe do Departamento

Estadual de Operações Especiais; a Sra. Fernanda Cristiane Heringer Milagres,

Defensora Pública; os Srs. Edson Antenor Lima Paula, Promotor de Justiça; Pedro

Oscar Viotto, Diretor Setorial de Segurança Bancária da Federação Brasileira de

Bancos - Febraban -, representando o Sr. Fábio Colletti Barbosa, Presidente da

Diretoria Executiva do Febraban; Cel. José Vicente, Assessor da Febraban; Clotário

Cardoso, Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários

de Belo Horizonte e Região; Ernani Ferreira Leandro, Presidente do Conselho

Comunitário de Segurança Pública - Consep - 125 da Região Oeste de Belo

Horizonte; e Lincoln Pereira Nascimento, Presidente do Consep do Hipercentro de
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Belo Horizonte, que são convidados a tomar assento à mesa. Na qualidade de um

dos autores do requerimento que deu origem ao debate, o Presidente faz suas

considerações iniciais e em seguida passa a palavra aos Deputados presentes para

suas considerações. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

4.409/2010 com a Emenda nº 1 e 4.424/2010, que receberam parecer por sua

aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Requerimentos nºs 6.109 e 6.111/2010. 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, Rômulo Veneroso,

Tenente Lúcio e Sargento Rodrigues em que solicitam seja realizada reunião de

audiência pública para discutir a vitimização dos profissionais de segurança pública

do Estado, em razão das suas atribuições cotidianas; e dos Deputados Sargento

Rodrigues em que solicita seja realizada visita ao Sr. Wandrew Schwenck de Assis,

no Município de Ribeirão das Neves, com a finalidade de ouvi-lo sobre atentado que o

vitimou com um tiro na cabeça dentro do fórum de Sete Lagoas, quando, na condição

de Agente Penitenciário, escoltava um preso; e Durval Ângelo em que solicita seja

realizada visita conjunta desta Comissão e a de Direitos Humanos ao Município de

São Sebastião do Paraíso para averiguar possível caso de tortura praticada no

Município de Monte Santo de Minas, no estabelecimento penal local. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/5/2010

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende e os Deputados Braulio Braz e Dimas Fabiano, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dimas

Fabiano, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 138, 921, 1.398 e 1.872/2007, 2.361 e 2.490/2008,

3.361/2009, 4.207 e 4.389/2010 (Deputada Ana Maria Resende); 3.720, 3.747, 3.764

e 4.016/2009, 4.252, 4.294, 4.300 e 4.352/2010 (Deputado Dimas Fabiano). Passa-se

à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 1.398/2007, 2.490/2008, 4.207 e 4.389/2010 (relatora: Deputada

Ana Maria Resende). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 138, 921 e 1.872/2007,

2.361/2008, 3.361, 3.720, 3.747, 3.764 e 4.016/2009, 4.252, 4.294, 4.300 e

4.352/2010. 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, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/5/2010

Às 10h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Alencar da Silveira

Jr., membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
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Deputado Alencar da Silveira Jr., 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, as potencialidades turísticas do

Município de Minas Novas e região, visando especialmente à Copa do Mundo de

2014. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs.

Éden Leonardo Costa Camargos Sena, Secretário Municipal de Cultura, Turismo e

Comunicação e representante do Prefeito Municipal de Minas Novas, Sr. José

Henrique Gomes Xavier; José Valter Neto Alves, Presidente do Sindicato dos

Trabalhadores Rurais de Minas Novas; Iesser Anis Lauar, Presidente do Circuito

Turístico Pedras Preciosas; Carlos Adão Evangelista, representando o Vice-Prefeito

de Minas Novas, Sr. Adão Carlos Evangelista; José Coelho Júnior, Presidente da

155ª Subseção da OAB Minas Novas-Capelinha-Turmalina; e Claudio Carlos Satler,

Gerente-Geral do Banco do Brasil de Minas Novas, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem

ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Alencar da Silveira Jr., Presidente - Carlos Gomes - Eros Biondini.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

24/5/2010

Às 10h15min, comparecem na Câmara Municipal de Contagem a Deputada Maria

Tereza Lara e o Deputado João Leite, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Durval Ângelo. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado João Leite, 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
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audiência pública, questões relativas à segurança pública no Município de Contagem

e região. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs. Irineu Inácio da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Contagem; Luiz

Cláudio de Almeida Teodoro, Secretário Adjunto Municipal de Defesa Social,

representando a Sra. Marília Campos, Prefeita Municipal de Contagem; Elias Charbil

Adou Obeid, Juiz da Vara da Infância e da Juventude de Contagem, representando o

Sr. Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais;

Fernando Augusto Cipolini Lelo, Promotor de Justiça, representando o Sr. Alceu José

Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça; Rodrigo Xavier da Silva, Assessor da

Superintendência de Integração da Secretaria de Estado de Defesa Social,

representando o Sr. Moacyr Lobato de Campos Filho, Secretário de Estado de

Defesa Social; Rosângela Leonardo da Silva, Diretora Educacional da

Superintendência Regional de Ensino - Metropolitana B, representando a Sra.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação; Maria da Glória

Moraes, Diretora do Centro Social Urbano do Eldorado, representando a Sra. Ana

Lúcia Gazzola, Secretária de Estado de Desenvolvimento Social; Anthero Drumond

Júnior, Diretor da Gerência Regional de Saúde de Belo Horizonte, representando o

Sr. Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de Estado de Saúde; Cel. PM. Irani

Avelar Saraiva, Comandante da 2ª RPM, representando o Cel. PM Renato Vieira de

Souza, Comandante-Geral da PMMG; Vânia Lúcia Godoi de Faria, Chefe do 2º

Departamento de Polícia Civil de Contagem, representando o Sr. Marco Antônio

Monteiro de Castro, Chefe de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Cap. Paulo

Enock Marques da Silva, da 3ª Cia. de Bombeiro Militar de Contagem, representando

o Cel. BM. Gilvan Almeida Sá, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do

Estado de Minas Gerais; e Cláudia Costa de Almeida, Defensora Pública,

representando o Sr. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de um dos autores

que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais e, logo após, concede a

palavra à Deputada Maria Tereza Lara, coautora do requerimento, 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
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nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares e convidados, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo

Valério.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 25/5/2010

Às 9h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Guedes e

Padre João (substituindo a Deputada Cecília Ferramenta, por indicação da Liderança

do Bloco PT-PMDB-PCdoB), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Paulo Guedes, declara aberta a reunião e, nos

termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a obter informações da

Cemig sobre a execução, as metas e os relatórios do Programa “Luz para Todos” no

Estado referentes ao primeiro trimestre de 2010 e, a seguir, interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Ricardo José Charbel, Superintendente do

Programa "Luz para Todos" em Minas Gerais, representando o Diretor-Presidente da

Cemig, Djalma Bastos de Morais; Sinval Ladeira, Coordenador Regional Sudeste-

Goiás do Programa "Luz para Todos"; Paulo Roberto Menicucci e Higino Zacarias,

Coordenadores de Energia Rural do Programa "Luz para Todos"; Isaac Moreira e

Silva, Engenheiro de Distribuição Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia

S.A., representando o Diretor-Presidente, Gabriel Alves Pereira Júnior; Celso Afonso

de Morais, Secretário de Políticas Sociais da Federação Nacional dos Trabalhadores

e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Estado de Minas Gerais - Fetraf -; Marili

Zacarias, dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra -

MST -, que são convidados a tomar assento à mesa. Registra-se, nesse momento, a

presença dos Deputados Sebastião Costa, Antônio Carlos Arantes, Luiz Humberto

Carneiro, Carlos Gomes e Gustavo Corrêa. A Presidência concede a palavra ao
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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

nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e,

cumprida a sua finalidade, 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, 26 de maio de 2010.

Paulo Guedes, Presidente - Doutor Ronaldo - Wander Borges.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/5/2010

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite e Domingos Sávio (substituindo o Deputado Pinduca

Ferreira, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Doutor Rinaldo Valério. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento da Deputada Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater, em

audiência pública, questões relativas à segurança pública no Município de Divinópolis

e na região. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras. Cláudia Brígido, Mediadora da Integração de Segurança Pública - Igesp -,

representando Moacyr Lobato de Campos Filho, Secretário de Estado de Defesa

Social; Maria das Graças Silva Torres, Diretora da Superintendência Regional de

Ensino de Divinópolis, representando Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de

Estado de Educação; Elizânia de Oliveira Silva Leal, Analista de Desenvolvimento em

Políticas Publicas, representando Ana Lúcia Gazzola, Secretária de Estado de

Desenvolvimento Social; Dirlene Maria Soares, Diretora Adjunta da Gerência

Regional de Saúde de Divinópolis, representando Antônio Jorge de Souza Marques,

Secretário de Estado de Saúde; Aparecida Dutra de Barros Quadros, Delegada

Regional de Divinópolis, representando Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe de
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Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; e os Srs. Vladimir de Faria Azevedo, Prefeito

Municipal de Divinópolis; Vereador Gilberto Machado, Câmara Municipal de

Divinópolis; Fabio Barbieri Caetano, Promotor de Justiça, representando Alceu José

Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça; Daniel Souza Silva, Delegado-Chefe

da Polícia Federal em Divinópolis, representando Jerry Antunes de Oliveira,

Superintendente Regional do Departamento de Polícia Federal em Minas Gerais;

Ten.-Cel. PM. Eduardo Campos Paulo, Comandante da 23º Batalhão de Polícia

Militar, representando o Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da

PMMG; Major Luiz Antônio Alves de Mattos, Comandante do 10º BBM, representando

o Cel. BM Gilvan Almeida Sá, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do

Estado de Minas Gerais; Vanderlei Capanema, Defensor Público, Coordenador

Regional de Divinópolis, representando Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral,

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

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 João Leite, Maria Tereza Lara,

Domingos Sávio e Doutor Rinaldo Valério (9) em que solicitam sejam realizadas

reuniões com convidados, para discutir a apuração de homicídios ocorridos em São

José da Lapa e Vespasiano, entre os anos de 2004 e 2009, supostamente cometidos

por um grupo de extermínio, e de audiência pública, para debater o tema “Ciclo

completo de polícia”; seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de

providências para regionalizar o Instituto de Criminalística no âmbito da 7ª Região

Integrada de Segurança Pública - Risp -; seja encaminhado a Polícia Rodoviária

Federal pedido de informações sobre a estrutura, o efetivo, os pontos de atendimento

e os quilômetros totais sob a jurisdição dessa corporação nos trechos das rodovias

federais BR-281 e BR-262 que cortam a região Centro-Oeste do Estado; seja

encaminhado ao Comando da Polícia Militar e à Chefia da Polícia Civil pedido de



____________________________________________________________________________
1343

informações e providências sobre o aumento da criminalidade no Município de

Conceição do Pará; seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de

providências para ampliar a estrutura dos órgãos de defesa social nos Municípios de

Nova Serrana, São Gonçalo do Pará, Perdigão e Conceição do Pará; para a

construção de um albergue e a ampliação da Colônia Penal Floramar no Município de

Divinópolis; e para a construção da sede da 7ª Risp; seja encaminhado à Polícia

Rodoviária Estadual pedido de informações sobre as rodovias federais delegadas a

essa patrulha, com a identificação das rodovias e da quilometragem; João Leite,

Domingos Sávio e Doutor Rinaldo Valério em que solicitam seja encaminhado à

Superintendência do Banco do Brasil em Minas Gerais pedido de informações sobre

as medidas tomadas pelo referido banco para ampliar a vigilância e a segurança em

suas agências bancárias; Durval Ângelo em que solicita seja realizada reunião

conjunta da Comissão e a Comissão de Direitos Humanos para tratar de assuntos

referentes à visita ao presídio e à possível tortura praticada em Monte Santo de

Minas, que envolve agentes e autoridades locais. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

25/5/2010

Às 16h10min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Chico Uejo, membro

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Chico Uejo, 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 o papel das ouvidorias como

intermediárias nas relações entre o Estado, a sociedade, as empresas e os

consumidores. A seguir, o Presidente justifica a ausência do Deputado Dalmo Ribeiro
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Silva a esta reunião. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir os Srs. Roberto Soares de Vasconcellos Paes, Ouvidor do Município de Belo

Horizonte, representando o Prefeito Municipal, Márcio Araújo de Lacerda; Mauro

Flávio Ferreira Brandão, Ouvidor do Ministério Público do Estado, representando o

Procurador-Geral de Justiça, Alceu José Torres Marques; Gustavo Costa Nassif,

Ouvidor da Fazenda, Patrimônio e Licitações do Estado, representando o Ouvidor-

Geral, Lúcio Urbano Silva Martins; André Luiz Lopes, Ouvidor-Geral da OAB-MG,

representando o Presidente da OAB-MG, Luís Cláudio da Silva Chaves; e a Sra.

Cláudia Helena Batista, Juíza e Coordenadora dos Juizados Especiais de Belo

Horizonte, representando o Coordenador do Juizado Especial das Relações de

Consumo, Vicente de Oliveira Silva, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Presidente faz suas considerações iniciais e, 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 extraordinária, a ser realizada no dia 26/5/2010,

às 20 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Padre João -

Délio Malheiros.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.626/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Desenvolvimento Rural do

Bairro Alves de São Pedro da União, com sede no Município de São Pedro da União.

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, vem agora a matéria a esta Comissão, para deliberação conclusiva,
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conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.626/2008 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Desenvolvimento Rural do Bairro Alves de São Pedro da União, que

possui como finalidade a prestação de serviços que possam contribuir para melhorar

a qualidade de vida dos seus associados.

Na consecução de suas metas, adquire, constrói ou aluga imóveis necessários às

suas instalações administrativas, tecnológicas e de armazenagem; promove o

beneficiamento, a industrialização, o transporte e a comercialização da safra agrícola;

desenvolve atividades nas áreas da saúde, da educação e do lazer; firma convênios

com órgãos públicos e privados, para subsidiar suas iniciativas.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º

de seu estatuto.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.626/2008,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Carlos Gomes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.775/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação de Apoio, Proteção e Amparo à Criança da

Arquidiocese de Montes Claros - Aapac -, 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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.775/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Apoio, Proteção e Amparo à Criança da Arquidiocese de Montes Claros - Aapac -,

com sede nesse Município, que possui como finalidade a melhoria da qualidade de

vida da comunidade local, com especial ênfase nas crianças e nos adolescentes.

Na consecução de seu propósito, a entidade proporciona a seus beneficiários

atendimento nas áreas da educação, da saúde, da cultura e da assistência social;

oferece proteção à infância, à adolescência e à velhice; incentiva a formação de

novas lideranças comunitárias; promove, através dos meios de comunicação, a

divulgação das atividades por ela realizadas; contrata equipes técnicas, a fim de

garantir a eficiência dos seus trabalhos; e firma parceria com os órgãos públicos, com

o objetivo de oferecer serviços às comunidades mais necessitadas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.775/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.261/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação Pró-Vida, com sede no Município de Unaí.

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 4.261/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Pró-Vida, com sede no Município de Unaí, que possui como finalidade a melhoria da

qualidade de vida dos moradores locais.
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Para alcançar suas metas, a entidade implementa ações nas áreas da educação,

da cultura, da saúde e da assistência social; incentiva o voluntariado; zela pela

preservação dos bens culturais e materiais de valor artístico e histórico; orienta sobre

a conservação do meio ambiente; oferece assessoria jurídica aos seus associados.

Está presente nas ações voltadas para a manutenção da paz, da cidadania, da ética,

da democracia e de outros valores universais, além de promover a divulgação de

informações e conhecimentos técnicos relativos às suas atividades.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.261/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.419/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis e

Reaproveitáveis de Ouro Branco - Ascob -, 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 4.419/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Catadores de Materiais Recicláveis e Reaproveitáveis de Ouro Branco - Ascob -,

com sede nesse Município, a qual possui como finalidade defender os interesses e os

direitos desse segmento da sociedade.

Na consecução de seus propósitos, a entidade luta para que seus associados

sejam respeitados por sua atividade e que ela seja legalmente reconhecida; apoia a

criação de cooperativas e de associações que venham reforçar o objetivo da
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entidade; promove campanhas voltadas à coleta seletiva como meio de educação e

proteção do meio ambiente; realiza eventos culturais e artísticos visando à interação

dos seus associados com 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 4.419/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.430/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros Jardim Primavera, Jardim

Planalto e Glória - APPG -, com sede no Município de Ilicínea.

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 4.430/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores dos Bairros Jardim Primavera, Jardim Planalto e Glória - APPG -, com

sede no Município de Ilicínea, que tem como finalidade promover obras e ações

objetivando a melhoria da qualidade de vida da população local.

Na consecução de suas metas, a entidade oferece aos seus assistidos atividades

culturais, esportivas e de lazer; protege a saúde da família, das mães, das crianças,

dos adolescentes e dos idosos; combate a fome e a pobreza; promove a integração e

a solidariedade entre seus associados e a comunidade, solidificando o espírito

associativo.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.430/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.433/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Artesãos de Arcos - Associarcos -, 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 4.433/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Artesãos de Arcos - Associarcos -, com sede nesse Município, que tem como

finalidade desenvolver atividades que possam contribuir para o fomento e a

racionalização das explorações artesanais e das manufaturas caseiras, visando ao

fortalecimento econômico e social dos seus associados.

Para atingir seus objetivos, a entidade apoia a comercialização de produtos

artesanais e divulga os trabalhos dos artesãos e produtores caseiros por meio da

participação em feiras, exposições e salões de artes nacionais e internacionais;

desenvolve atividades nas áreas da saúde, da educação, da cultura, do esporte e do

lazer; incentiva a convivência saudável entre os integrantes da classe; estimula a

realização de compras, em conjunto, de matérias-primas; mantém oficinas-escolas

para a formação de novos artesãos e produtores caseiros; adquire, constrói ou aluga

imóveis necessários às suas instalações; combate a fome e a pobreza; orienta sobre

a preservação do meio ambiente.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.433/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.480/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em epígrafe visa a

declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Boanerges Barbosa de Castro, com

sede no Município de Juiz de Fora.

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 4.480/2010 pretende declarar de utilidade pública a Loja

Maçônica Boanerges Barbosa de Castro, com sede no Município de Juiz de Fora, que

possui como finalidade promover atividades nas áreas da educação, da filantropia, da

cultura e da filosofia, além de se comprometer a lutar pelo progresso da comunidade

onde se situa.

A instituição defende, por meio da ação permanente de seus membros, o

aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade e prescreve-lhe o

cumprimento dos deveres cívicos e sociais e a prática desinteressada da

beneficência, da justiça e da investigação constante da verdade; 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 4.480/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Walter Tosta, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.491/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De iniciativa do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo alterar o art. 2º da Lei nº 13.371, de 20/11/99, que cria a Medalha Calmon

Barreto.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo. Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada

preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos

arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Lei nº 13.371, de 20/11/99, cria a Medalha Calmon Barreto, concedida a pessoas

físicas ou jurídicas que se tenham dedicado ao desenvolvimento de atividades

culturais e turísticas no Estado. Em seu art. 2º, a norma estabelece que a cerimônia

de sua entrega será realizada anualmente, no dia 19 de dezembro, como parte das

comemorações do aniversário da cidade de Araxá, de cujo calendário oficial passa a

fazer parte.

O Projeto de Lei nº 4.491/2010 tem como finalidade alterar esse art. 2º, para que a

cerimônia de entrega da Medalha Calmon Barreto passe a ser realizada no dia 15 de

dezembro, ainda como parte do calendário oficial do Município de Araxá.

O autor da matéria, em sua justificação, esclarece que o dia 19 de dezembro, além

de ser o aniversário do Município, é o dia da solenidade de entrega do título de

Cidadão Honorário, cerimônia também de grande importância para a municipalidade.

A alteração sugerida pela proposição em análise visa distinguir duas solenidades

igualmente valiosas para os araxaenses, permitindo que cada uma tenha suas

festividades realizadas separadamente.

Cabe destacar que a instituição de medalhas e distinções honoríficas não está

relacionada no art. 22 da Constituição da República como matéria de competência

legislativa privativa da União, nem se insere entre as matérias dispostas no art. 30,

que estabelece competir aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e
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suplementar a legislação federal e estadual. Assim, a matéria deve ser considerada

como competência legislativa remanescente dos Estados Federados, prevista no § 1º

do art. 25.

Ademais, o art. 66 da Constituição mineira não reserva a iniciativa do processo

legislativo sobre essa matéria à Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes

Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Não há,

portanto, impedimento à deflagração de sua tramitação por membro desta

Assembleia.

Portanto, não há impedimento à tramitação do projeto de lei em análise.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.491/2010.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Padre João - Sebastião

Costa - Délio Malheiros.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.783/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe é de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e visa a

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. 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 3.783/2009 tem por objetivo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer transferência de titularidade de

bem público ao patrimônio do Município de Itajubá, constituído de terreno com área

de 3.417,25m², a ser desmembrado de área com 4.621.654,00m², situado nesse

Município.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico em causa,
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prevê o parágrafo único do art. 1º do projeto que o imóvel será destinado às

instalações da Escola Municipal Santo Agostinho e seu ginásio poliesportivo, em

benefício da comunidade escolar. No mesmo sentido, a alienação a ser realizada está

revestida de garantia, uma vez que o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao

patrimônio do Estado, se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não for utilizado com a finalidade prevista.

A proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência de

domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o erário e não

acarretar repercussão na Lei Orçamentária. Encontra-se, pois, em conformidade com

o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.783/2009, no 1°

turno.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2010.

Antônio Júlio, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Inácio Franco - Agostinho

Patrus Filho.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.785/2009

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. 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 3.785/2009 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Itajubá um terreno com área de 2.760m², a ser desmembrado
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de área com 4.621.654m², situado nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º do projeto, o imóvel será destinado às

instalações e edificações da Escola Municipal Wenceslau Neto, em atendimento ao

interesse daquela municipalidade, especialmente, da comunidade escolar.

A transferência de domínio de patrimônio público, ainda que para outro ente da

Federação, necessita de garantias, o que está previsto no art. 2º do projeto, que

estabelece a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, se, no prazo de cinco anos

contados da lavratura da escritura pública de doação, não for utilizado com a

finalidade prevista.

A exigência de autorização legislativa para alienação de bens estaduais está

prevista no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas

gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Esse dispositivo estabelece

que a movimentação do ativo permanente do Estado somente pode ser efetivada com

autorização explícita do Poder Legislativo.

Cabe ressaltar, por fim, que a proposição atende aos preceitos legais que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar

despesas para o erário e não acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.785/2009, no 1°

turno.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2010.

Antônio Júlio, Presidente - Inácio Franco, relator - Agostinho Patrus Filho - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.787/2009

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,
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esta a considerou jurídica, constitucional e legal com a Emenda nº 1, que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.787/2009 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Itajubá um terreno com área de 351,50m², a ser desmembrado

de área com 4.621.654,00m², situado nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º do projeto, o imóvel será destinado às

instalações do Conselho Tutelar do Município de Itajubá – Consep-Sul –, o que

beneficiará as comunidades infantil e adolescente de Itajubá e região.

Como garantia à transferência de domínio que se pretende realizar, o art. 2º do

projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, se, no prazo de cinco

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não for utilizado com a

finalidade prevista.

A exigência de autorização legislativa para alienação de bens estaduais está

prevista no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas

gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Esse dispositivo estabelece

que a movimentação do ativo permanente do Estado somente pode ser efetivada com

autorização explícita do Poder Legislativo.

Ressalte-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como objetivo adequar a redação do parágrafo único do art. 1º do projeto

à técnica legislativa.

Por fim, 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. Portanto, pode ser transformada em lei.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.787/2009, no 1°

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2010.
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Antônio Júlio, Presidente - Agostinho Patrus Filho, relator - Inácio Franco - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.047/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Monte Alegre de

Minas o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

esta a considerou jurídica, constitucional e legal com a Emenda nº 1, que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.047/2009 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Monte Alegre de Minas um imóvel com área de 2.317,77m², a ser

desmembrado de área com 10.731,00m², situado na Rua Castro Alves, Bairro Vila

Prudente, nesse Município.

Durante sua análise da proposição, a Comissão de Constituição e Justiça

apresentou a Emenda nº 1, que dá nova redação ao parágrafo único do art. 1º do

projeto, a fim de esclarecer que o bem será destinado à construção de um centro de

educação infantil e ao desenvolvimento de práticas esportivas, em atendimento à

demanda da comunidade do Município.

Ainda em defesa do interesse coletivo, o art. 2º do projeto prevê a reversão do

imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, não for utilizado com a finalidade prevista.

A exigência de autorização legislativa para transferência de titularidade de

patrimônio público está prevista na 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 do ativo permanente do Estado somente
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pode ser efetivada com autorização explícita do Poder Legislativo.

Cabe ressaltar, por fim, que a proposição atende aos preceitos legais que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar

despesas para o erário e não acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.047/2009, no 1°

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2010.

Antônio Júlio, Presidente - Zé Maia, relator - Inácio Franco - Dalmo Ribeiro Silva -

Agostinho Patrus Filho.

PARECER PARA O 2º 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 nº 4.316/2010 visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Malacacheta os imóveis 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 4.316/2010 tem como finalidade conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa fazer a transferência ao

Município de Malacacheta de dois lotes situados na Rua dos Malacaxis, nº 155,

Bairro Centro, nesse Município, com áreas de 884,00m² e 1.232,80m².

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, os imóveis destinam-se

ao funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Educação e da Escola

Municipal Pimpolho, em atendimento a demanda da comunidade do Município.

Ainda em defesa do interesse público, o art. 2º do projeto prevê a reversão dos

imóveis ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da

lavratura da escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação

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 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

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 4.316/2010, no

2º turno.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2010.

Antônio Júlio, Presidente - Inácio Franco, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Agostinho

Patrus Filho.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 26/5/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Sávio Souza Cruz dando ciência à Casa do falecimento do Sr. Wilson

Veado, ocorrido em 17/5/2010, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 29 DE MAIO DE 2010

ATAS

ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 27/5/2010

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.616 a

4.630/2010 - Requerimentos nºs 6.241 a 6.255/2010 - Comunicações: Comunicação

do Deputado Carlos Pimenta - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento

Rodrigues - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alencar da

Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Júlio - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dimas

Fabiano - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo -

Eros Biondini - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Padre

João - Rômulo Veneroso - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda -

Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h7min, 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
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- O Deputado Gustavo Valadares, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.616/2010

Declara de utilidade pública a Associação Rural Comunitária de Assistência ao

Barbosa do Meio - Arcabam -, com sede no Município de Virgem da Lapa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Rural Comunitária de

Assistência ao Barbosa do Meio - Arcabam -, com sede no Município de Virgem da

Lapa.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de maio de 2010.

Wander Borges

Justificação: A Constituição da República e a Lei nº 8.742, de 1993, definem a

Assistência Social como uma política voltada para a proteção à família, à

maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, ao amparo às crianças e

adolescentes carentes, à integração no mercado de trabalho, à reabilitação e

integração das pessoas portadoras de deficiências. Configura-se como política não

contributiva, realizada por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa

pública e da sociedade e pautada pelos princípios da universalidade da cobertura e

do atendimento, da seletividade e da distributividade na prestação dos benefícios e

serviços.

Refira-se, aliás, que a assistência social possui interface com diversas políticas

públicas, envolvendo, em seus processos tático-operativos, ações de entidades

públicas e privadas, que visem contribuir para a redução dos altos graus de

desigualdade social com que o País convive.

Em 23/8/89, pela necessidade de redução das desigualdades sociais, a sociedade

civil se organizou e fundou a Associação Rural Comunitária de Assistência ao
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Barbosa do Meio, cuja constituição legal foi efetivada em de 2/4/90, configurando uma

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza beneficente e de

promoção social.

A entidade em comento apresenta as finalidades estatutárias seguintes: promover

gratuitamente educação e saúde; executar ações e prestar serviços de atenção às

necessidades da criança e da família; auxiliar no integral desenvolvimento da criança,

priorizando a infância; elaborar, promover e apoiar estratégias e ações direcionadas

ao atendimento da criança; contribuir para o estabelecimento de políticas públicas e

programas intersetoriais; atuar na defesa de direitos, estabelecer intercâmbios,

produzir pesquisas e publicações; realizar eventos, reuniões, estudos, conferências,

debates, cursos e palestras, difundir o conhecimento; prestar serviços de assistência

social, promover e executar planos, programas e projetos assistenciais, apoiar e

prestar serviços a associações congêneres; e desenvolver ações culturais.

Como visto, a entidade presta relevantes serviços à comunidade, uma vez que

desenvolve ações que visam atender às crescentes demandas das pessoas em

situação de vulnerabilidade social ou econômica, tendo como propósito contribuir

para seu desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

Diante do exposto, pacífico é o fato de que a associação busca a construção de

uma sociedade mais democrática, respaldada em uma alternativa de

desenvolvimento que contemple a inclusão social e a universalização dos direitos

sociais, culturais, educacionais, civis e políticos.

Por estarem 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 4.617/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Raul Soares 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 Raul Soares
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imóvel com área de 180,18m2 (cento e oitenta metros quadrados e dezoito

centímetros quadrados), constituído de um terreno urbano, e respectivas acessões e

benfeitorias, situado nesse Município, registrado sob o nº 8.343, a fls. 01 do Livro 2,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Raul Soares.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo será destinado à

instalação de órgãos de defesa social.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no art. 1º, ou no caso de desvirtuamento ou

modificação de sua finalidade.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de maio de 2010.

Wander Borges

Justificação: O imóvel de que trata esta lei encontra-se inutilizado e demanda à

realização de obras de reforma. Ressalte-se que tem localização estratégica para

abrigar a instalação de órgão de defesa social, por isso contamos com a certeza que

em muito contribuirá com as ações de combate ao avanço da criminalidade e de

preservação da ordem pública.

A Constituição da República preceitua a segurança pública como um dever do

Estado, direito e responsabilidade de todos, que deve ser exercida para a

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Apesar de a Constituição da República não conceder aos Municípios a

possibilidade de exercício de polícia ostensiva ou judiciária, é imprescindível que os

entes municipais prestem auxílios e assumam responsabilidades no processo de

garantir a segurança pública aos seus munícipes. Por esse motivo, a doação em

apreço facilitará o envolvimento e a participação do Município no processo de

construção de uma sociedade dotada de paz pública, uma vez que importará na

execução de medidas de prevenção ao delito.

A doação em apreço fundamenta-se no interesse da municipalidade de reformar o

bem e contribuir para a instalação de órgãos de defesa social no imóvel, buscando

atingir o fim último de todo próprio público, qual seja o de atender ao interesse
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coletivo.

Certamente essa é a única medida capaz de assegurar a melhor utilização do

imóvel, motivo pelo qual julgamos necessária a doação e apresentamos este projeto

de lei, esperando contar com o apoio dos nobres pares desta Casa para 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 4.618/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Raul Soares 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 Raul Soares

imóvel com área de 151,20m2 (cento e cinquenta e um vírgula vinte metros

quadrados), constituído de um terreno urbano, e respectivas acessões e benfeitorias,

situado na Praça Padre José Domingues, nº 20, Centro, nesse Município, registrado

sob o nº 8.342, a fls. 01 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Raul Soares.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo será destinado à

instalação de órgãos administrativos municipais.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, findo o

prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no art. 1º, ou no caso de desvirtuamento ou

modificação de sua finalidade.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de maio de 2010.

Wander Borges

Justificação: O imóvel de que trata esta lei foi adquirido pela Caixa Econômica do

Estado de Minas Gerais em 1969. Com a extinção da autarquia, em 1998, passou a

integrar o patrimônio do Estado. Com o passar dos anos, o bem começou a sofrer um

processo de deterioração e, atualmente, encontram-se instalados no local alguns

órgãos municipais; contudo, faz-se necessária à realização de reformas e
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ampliações.

A doação em apreço fundamenta-se no interesse da Municipalidade de instalar um

Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão no imóvel, buscando atingir o fim último

de todo próprio público, qual seja o de atender o interesse coletivo.

A estrutura que se pretende instalar reunirá, em um único local, diversos serviços

públicos, com o escopo de facilitar o acesso do cidadão a eles. Assim, o Centro

Integrado será capaz de fortalecer a relação entre o Executivo Municipal e seus

munícipes, o que poderá proporcionar a integração de suas ações e a

descentralização dos serviços num espaço único, por meio de parcerias entre os

órgãos públicos federais, estaduais e municipais, entre outros.

O imóvel em comento contribuirá para a melhoria do atendimento dos serviços

prestados aos raulsoarenses, de forma a atender as concepções do atendimento

integrado e da qualidade do serviço público, ofertando melhores condições de acesso

e se comprometendo com sua qualidade, eficiência e eficácia.

Certamente esta é a única medida capaz de assegurar a melhor utilização do

imóvel, motivo pelo qual julgamos necessária a doação e apresentamos este projeto

de lei, esperando contar com o apoio dos nobres pares desta Casa para 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 4.619/2010

Declara de utilidade pública o Clube de Orientação Serra do Lenheiro - Cosele -,

com sede no Município de São João del-Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube de Orientação Serra do

Lenheiro - Cosele -, com sede no Município de São João del-Rei.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de maio de 2010.

Wander Borges

Justificação: O esporte desenvolve valores como afetividade, percepções,

expressão, raciocínio e criatividade, razão pela qual representa importante
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instrumento de socialização, educação, promoção de saúde, identidade cultural e

cooperação dos povos.

Os benefícios atribuídos à atividade fizeram com que a Organização das Nações

Unidas, embasada em recente estudo, recomendasse a adoção do esporte como

instrumento de políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento humano.

Em 5/6/98, visando tornar o esporte uma vigorosa ferramenta de inclusão social, a

sociedade civil organizou-se e fundou o Clube de Orientação Serra do Lenheiro. Sua

constituição legal foi efetivada em 6/5/2002, configurando-se uma pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo incentivar práticas

desportivas, defender e preservar o meio ambiente e promover o ecoturismo.

A associação apresenta as finalidades estatutárias seguintes: praticar, educar e

orientar atletas sobre o desporto Orientação; realizar promoções, competições e

eventos; difundir a prática da orientação; incentivar a prática do desporto junto à

comunidade de São João del-Rei e região; promover a consciência ecológica através

da prática da orientação; fortalecer a união entre seus associados e familiares;

desenvolver o espírito de camaradagem, amizade e lealdade ente os associados,

difundir os preceitos éticos e aprimorar a profissionalização.

A entidade, além de promover e incentivar a prática desportiva, presta relevantes

serviços à comunidade, uma vez que desenvolve ações que visam a atender às

crescentes necessidades e demandas da população por esporte, sobretudo o

destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, tendo como

principal propósito contribuir para seu desenvolvimento humano e promover sua

inclusão social.

Diante da relevância de suas ações, obteve a declaração de utilidade pública, em

âmbito municipal, por meio da Lei nº 4.425, de 14/4/2010.

Desde o ano de 2004, desenvolve o Projeto Cultura Histórica através da

Orientação, por meio do qual busca resgatar e ministrar o conhecimento histórico

local de estudantes de escolas públicas e particulares. O citado projeto foi

desenvolvido nas cidades de São João del-Rei, Sabará, Barroso, Tiradentes e

Prados. A ação mencionada, além de incentivar o conceito de identidade local, visa

despertar o adolescente para a prática desportiva e promover seu contato com a



____________________________________________________________________________
1366

natureza.

Frise-se, ainda, que as ações desenvolvidas pela entidade almejam difundir,

aperfeiçoar, fomentar, fiscalizar e disciplinar a prática do desporto amador,

organizando campeonatos e torneios, bem como promovendo atividades que

contribuam com a formação do ser humano.

Desde 2001, realiza e participa de algumas etapas do Campeonato Mineiro de

Orientação - Camor -, evento dirigido a cerca de 250 atletas mineiros, no qual

alcançou a primeira colocação nos anos de 2003, 2004, 2006 e 2007 e a segunda

posição em 2001, 2002, 2005, 2008 e 2009. Organizou a 2ª Etapa do Campeonato

Brasileiro de Orientação - Cambor -, edições de 2005 e 2009, nas quais participaram,

respectivamente, 500 e 700 atletas. Realiza, desde 2003, o Campeonato de

Orientação do Campo das Vertentes, torneio regional com cerca de 80 esportistas.

Ministra há quatro anos oficinas de orientação do Inverno Cultural da Universidade

Federal de São João del-Rei, nas quais aborda, entre outros temas, a conservação

ambiental e patrimonial histórica. Em 2010, organizou uma das etapas do Troféu

Sudeste de Orientação.

Uma vez que a entidade cumpre todos os requisitos legais, contamos com o apoio

desta Casa para o reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pelo Clube de

Orientação Serra do Lenheiro.

- 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 4.620/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Santa

Terezinha, com sede no Município de Muriaé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Santa Terezinha, com sede no Município de Muriaé.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de maio de 2010.

Braulio Braz
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Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Santa Terezinha, entidade sem

fins lucrativos em funcionamento desde 1982, tem por finalidade a prática de ações

sociais ligadas ao esporte, lazer, habitação e saúde dos cidadãos do Bairro Santa

Terezinha, bem como à assistência social com ações para geração de renda e

emprego.

No desenvolvimento de suas atividades, a entidade não faz nenhuma discriminação

de raça, cor, sexo e religião nem outra forma de discriminação.

Sendo meritório e de relevância social o trabalho prestado pelo Sindicato dos

Trabalhadores e Trabalhadores Rurais do Município de Luisburgo, contamos com a

anuência dos nobres pares à aprovação do projeto que pretende outorgar-lhe o título

de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.621/2010

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a doar ao Município de Madre de Deus de Minas o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG - autorizado a doar ao Município de Madre de Deus de Minas imóvel com

área de 3.600m² (três mil e seiscentos metros quadrados) e benfeitorias, situado no

local denominado Pastinho da Ponte, nesse Município e registrado sob o nº 7.280, a

fls. 118 do Livro 2L-1, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Andrelândia.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se ao

funcionamento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de Madre

de Deus de Minas.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do DER-MG, se for

desvirtuada 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 maio de 2010.
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Antônio Júlio

Justificação: Tem por objetivo o projeto de lei aqui apresentado de formalizar a

doação de um imóvel pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG ao Município de Madre de Deus de Minas.

A referida autarquia teve o imóvel incorporado ao seu patrimônio em 1988 e, sob a

vigência de um contrato de comodato, permite que a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - Apae desse Município faça uso do bem.

A transferência do domínio do imóvel é fundamental para assegurar à entidade o

exercício de suas atividades no local, além de credenciá-la a receber verbas para

realização de obras.

Considerando o interesse público que norteia essa doação e o relevante trabalho

filantrópico desenvolvido pelas Apaes de nosso Estado, contamos com o apoio dos

ilustres 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 4.622/2010

Declara de utilidade pública a Associação Filantrópica Padre Osvaldo Gonçalves -

Asfipo -, 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 Filantrópica Padre

Osvaldo Gonçalves - Asfipo -, com sede no Município de Sete Lagoas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de maio de 2010.

Jayro Lessa

Justificação: A Associação Filantrópica Padre Osvaldo Gonçalves - Asfipo -, do

Município de Sete Lagoas, é sociedade civil sem fins lucrativos, de cunho assitencial,

que desenvolve ações sociais destinadas à comunidade, visando contribuir para a

melhoria da sua qualidade de vida.

Assim, como disposto em seu estatuto social, a Asfipo atua na promoção gratuita

da atenção e encaminhamento de dependentes químicos aos serviços de tratamento,

além de ofertar atendimento psicossocial aos seus familiares, de modo a criar um
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ambiente propício à recuperação.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 4/10/2006, a referida entidade

cumpre todos os requisitos exigidos por lei, razão pela qual faz jus ao título

declaratório de utilidade pública.

Por estas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.623/2010

Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Filosofia do Direito e

Sociologia do Direito - Abrafi -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Brasileira de Filosofia do

Direito e Sociologia do Direito - Abrafi -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de maio de 2010.

Doutor Viana

Justificação: A Associação Brasileira de Filosofia do Direito e Sociologia do Direito -

Abrafi -, com sede social permanente no Município de Belo Horizonte, é uma

associação civil de âmbito nacional, de caráter científico, sem fins lucrativos e de

duração indeterminada.

Esta associação tem por princípios, a interdisciplinaridade, o pluralismo científico e

cultural, a independência quanto a qualquer doutrina ou ideologia política, social ou

filosófica, a não vinculação a qualquer credo ou religião e a democracia do saber.

Em seu campo de atuação, a Abrafi tem como objetivo produzir e divulgar

conhecimento, congregar professores e pesquisadores brasileiros e estrangeiros,

promover atividades de formação e de especialização profissional e promover a

cooperação e o intercâmbio nacional e internacional entre entidades, professores e

pesquisadores, entre outros objetivos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.624/2010

Dá denominação de Rodovia Horácio Marinho ao trecho que liga os Municípios de

Toledo e Extrema ao entrocamento da BR-381.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Rodovia Horácio Marinho o trecho que liga os Municípios

de Toledo e Extrema ao entrocamento da BR-381.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de maio de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Horácio Marinho nasceu em 6/10/24 no Sítio Nossa Senhora dos

Remédios, no Bairro dos Tenentes, no Município de Extrema. Filho de João Quilim

Marinho e da espanhola Maria Galera Marinho, de origem humilde, teve uma infância

rural dura, vivenciando a realidade do campo, sem bucolismos, proporcionada pelo

árduo trabalho rotineiro.

Caçula de 10 irmãos, aprendeu sozinho a ler e escrever, tornando-se desde cedo

um líder comunitário. Casou-se e teve três filhos, vindo a falecer em 27/10/78.

Em seus 54 anos de vida, poucas foram às vezes em que não passou pela estrada

intermunicipal Extrema - Toledo, ora a pé, ora a cavalo, ora de jipe. Por inúmeras

vezes desatolou carros e transportou enfermos, pois possuía um dos poucos veículos

que ali existiam.

Convocado a combater pelo País na Segunda Guerra Mundial, compareceu à

cidade do Rio de Janeiro para treinamentos bélicos. Com algumas manobras e muita

sorte foi dispensado do serviço militar, podendo regressar a sua cidade natal.

Com o passar de alguns anos e muito suor, tornou-se latifundiário, possuidor de

vastas extensões de terras as margens da estrada intermunicipal, ainda em poder de

seus herdeiros. Desde a década de 40, explorou a agricultura e a pecuária na região.

Sempre caridoso, cuidava com especial atenção da religiosidade do bairro, cedendo

à comunidade a Capela Nossa Senhora dos Remédios, onde por longos anos se

manteve viva a tradição de uma quermesse, realizada 30 dias por ano, a qual se
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iniciava à noite na Igreja do São Brás, localizada à beira da estrada, e terminava em

sua Capela. Após 60 anos, ainda há fiéis que pagam promessas e declaram sua fé a

Nossa Senhora dos Remédios, e até hoje seus familiares com muito orgulho abrem a

porteira da fazenda para recebê-los.

Preocupou-se também com a área educacional do bairro, onde sua filha e sua nora

lecionavam para os demais moradores. Mais tarde, um familiar cedeu à Prefeitura

Municipal de Extrema um terreno, para a construção de uma escola que ainda existe

às margens da estrada. Horácio Marinho fez amigos, conquistou respeito e admiração

por onde passou, em seu caminho lutou pelos ideais dos moradores de seu bairro,

priorizando a educação e a fé, virtudes essenciais que compõem a dignidade

humana. Em sua pequena jornada deixou marcas no coração de todos os que

tiveram a honra de conhecê-lo. Semeou a esperança em uma época marcada pela

falta de recursos, eternizando-se como um dos principais fundadores daquela região.

- 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 4.625/2010

Declara de utilidade pública o Estrela Mirim Esporte Clube, com sede no Município

de Mateus Leme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Estrela Mirim Esporte Clube, com

sede no Município de Mateus Leme.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de maio de 2010.

Rômulo Veneroso

Justificação: O Estrela Mirim Esporte Clube é uma entidade esportiva sem fins

lucrativos, fundada em 7/6/2006. Sua finalidade é proporcionar a difusão de

atividades sociais, cívicas, culturais e desportivas, visando promover o bem-estar e o

desenvolvimento social da comunidade. Cientes dos parâmetros legais, podemos

afirmar que o processo de utilidade pública encontra-se amparado pela legislação

pertinente.
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Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.626/2010

Declara de utilidade pública a Associação Cavaleiros da Cultura, com sede no

Município de Rio Novo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cavaleiros da Cultura,

com sede no Município de Rio Novo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de maio de 2010.

Lafayette de Andrada

Justificação: A Associação Cavaleiros da Cultura é uma entidade sem fins

lucrativos, fundada em 2008, no Município de Rio Novo. Tem como objetivos

principais: divulgar, valorizar e difundir costumes populares regionais, mantendo-os

vivos na cultura nacional; prestar serviços de utilidade pública auxiliando outras

entidades e entes públicos na divulgação de assuntos relacionados à cultura e à

educação; promover atividades artísticas; e defender e buscar a valorização do

patrimônio cultural.

A entidade encontra-se devidamente registrada no Cartório de Registro de Títulos e

Documentos da Comarca de Rio Novo, e sua diretoria é composta por pessoas

idôneas e não remuneradas, conforme atestado emitido pela prefeitura do Município.

Assim sendo, solicito dos nobres pares, a 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 4.627/2010

Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo e Escola de Samba Unidos do

Córrego do Ouro – G.R.E.S. –, com sede no Município de Santos Dumont.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo e Escola de

Samba Unidos do Córrego do Ouro - G.R.E.S. -, com sede no Município de Santos

Dumont.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de maio de 2010.

Lafayette de Andrada

Justificação: O Grêmio Recreativo e Escola de Samba Unidos do Córrego do Ouro

é uma entidade cultural sem fins lucrativos fundada em 2002, no Município de Santos

Dumont. Tem por objetivos divulgar e defender o samba como música nacional,

participar de desfiles carnavalescos, promover bailes e propiciar momentos de lazer

para a comunidade. Seu estatuto encontra-se devidamente registrado no Cartório de

Registro de Títulos e Documentos, de Santos Dumont, sob o nº 11.134 do Livro A-13,

a fls. 176, v. Conforme atesta o Presidente da Câmara Municipal de Santos Dumont,

a entidade funciona há mais de um ano, e sua diretoria é composta por pessoas

idôneas, que nada recebem pelo exercício de suas funções.

Assim sendo, solicito dos nobres pares a 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 4.628/2010

Declara de utilidade pública o Conselho Feminino Damas da Fraternidade de

Jordânia, com sede no Município de Jordânia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Feminino Damas da

Fraternidade de Jordânia, com sede no Município de Jordânia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de maio de 2010.

Eros Biondini

Justificação: Fundado em 1989, o Conselho Feminino Damas da Fraternidade de

Jordânia, entidade sem fins lucrativos, congrega as esposas e mães dos maçons

vinculados à Loja Maçônica Vigilantes de Palestina e tem como finalidade o
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desenvolvimento de atividades educacionais e sociais voltadas ao combate da fome e

da pobreza; à proteção da família, da infância, da adolescência e da velhice e à

prestação de assistência social. Além disso, promove eventos culturais, recreativos,

esportivos e assistenciais, visando ao bem-estar e ao lazer da comunidade, e

reivindica melhoria de vida para os jordanenses.

Considerando que o trabalho realizado pelo Conselho Feminino Damas da

Fraternidade de Jordânia contribui para o pleno exercício da cidadania de seus

assistidos, 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 4.629/2010

Institui a Semana Estadual da Pastoral da Criança Zilda Arns.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual da Pastoral da Criança Zilda Arns, a ser

realizada anualmente na primeira semana do mês de outubro.

Parágrafo único - A Semana Estadual da Pastoral da Criança tem por finalidade

incentivar e difundir as ações desenvolvidas pela Pastoral da Criança, especialmente

o atendimento voluntário a famílias carentes, visando à redução do índice de

mortalidade infantil.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de maio de 2010.

Dinis Pinheiro

Justificação: O relevante trabalho da Pastoral da Criança, organismo de ação social

da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB -, vinculada à Comissão

Episcopal para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz, que objetiva a promoção

do desenvolvimento integral de crianças de até 6 anos em seu ambiente familiar e em

sua comunidade, tem merecido o reconhecimento internacional.

Em 1982, o Cardeal de São Pedro, Dom Evaristo Arns, em contato com então

Diretor Executivo da Unicef, James Grunt, em reunião promovida pela ONU sobre a
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paz mundial, na Suíça, recebeu a sugestão para que a Igreja Católica brasileira fosse

promotora de uma ação com vistas a reduzir a mortalidade infantil no País.

A CNBB encampou a ideia e Dom Paulo convocou sua irmã, a médica sanitarista

Zilda Arns, que com o apoio de Dom Geraldo Majella Agnelo, na época Arcebispo de

Londrina, iniciou em 1983, na Paróquia de São João Batista, Município de

Florestópolis, no Estado do Paraná, seu primeiro teste.

O referido Município, recordista na taxa de mortalidade infantil com 127 mortes para

cada mil nascimentos teve, após um ano, a mortalidade infantil reduzida para 28

crianças de cada mil nascidas.

Diante do extraordinário sucesso, no ano seguinte o trabalho da Pastoral da

Criança se expandiu para outras regiões brasileiras com o apoio dos bispos.

Atualmente, de acordo com a própria CNBB, mais de 260 mil voluntários

acompanham o desenvolvimento de aproximadamente 1,8 milhão de crianças de até

6 anos e de quase 94 mil gestantes, em comunidades carentes de 4.066 Municípios

em todos os Estados do País.

Hoje, o modelo de trabalho desenvolvido pela catarinense Zilda Arns, nascida no

Município de Forquilhinha, no sul do Estado, orgulha os catarinenses e brasileiros,

sendo aplicado em 27 países.

A perda da catarinense Zilda Arns, que dedicou grande parte de sua vida à Pastoral

da Criança e às causas humanitárias será sentida e, com certeza, continuará

motivando muitos a seguir seu exemplo na construção de um mundo mais justo,

fraterno e solidário.

Em razão disto, e em reconhecimento ao significativo trabalho prestado à sociedade

pelo cunho humanitário de seu trabalho, é que apresento esta proposição que visa

instituir a Semana Estadual da Pastoral da Criança Zilda Arns, como forma de

relembrar a atuação e a importância social dessa valorosa catarinense.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.630/2010

Dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate ao

“bullying” escolar no projeto pedagógico elaborado pelas escolas públicas de
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educação básica no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As escolas públicas da educação básica no Estado de Minas Gerais

deverão incluir em seu projeto pedagógico medidas de conscientização, prevenção e

combate ao “bullying” escolar.

Parágrafo único - A educação básica é composta pela educação infantil, pelo

ensino fundamental e pelo ensino médio.

Art. 2º - Entende-se por “bullying" a prática de atos de violência física ou

psicológica, de modo intencional e repetitivo, exercida por indivíduo ou grupos de

indivíduos, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidar, agredir, causar

dor, angústia ou humilação à vítima.

Parágrafo único - São exemplos de “bullying” acarretar a exclusão social; subtrair

coisa alheia para humilhar; perseguir; discriminar; amedrontar; destroçar pertences;

instigar atos violentos, até mesmo utilizando de meios tecnológicos.

Art. 3º - Constituem objetivos a serem atingidos:

I - prevenir e combater a prática do “bullying” nas escolas;

II - capacitar docentes e equipe pedagógica para a implementação das ações de

discussão, prevenção, orientação e solução do problema;

III - incluir regras contra o “bullying” no regimento interno da escola;

IV - orientar as vítimas de “bullying” visando à recuperação de sua autoestima, para

que não sofram prejuízos em seu desenvolvimento escolar;

V - orientar os agressores, por meio da pesquisa dos fatores desencadeantes de

seu comportamento, sobre as consequências de seus atos, visando a torná-los aptos

ao convívio em uma sociedade pautada pelo respeito, pela igualdade, pela liberdade,

pela justiça e pela solidariedade;

VI - envolver a família no processo de percepção, acompanhamento e crescimento

da solução conjunta.

Art. 4º - Decreto regulamentador estabelecerá as ações a serem desenvolvidas,

como palestras, debates, distribuição de cartilhas de orientação aos pais, aos alunos

e aos professores, entre outras iniciativas.

Art. 5º - As escolas deverão manter o histórico das ocorrências de “bullying” em
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suas dependências devidamente atualizado e enviar relatório, por meio de sistema de

monitoramento de ocorrências, à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de maio de 2010.

Gilberto Abramo

Justificação: Este projeto de lei objetiva instituir medidas de conscientização e

combate ao “bullying”, visando a identificar as crianças vítimas de “bullying” nas

escolas e na sociedade, bem como criar mecanismos que permitam evitá-lo.

A expressão “bullying” tem sua origem no idioma inglês e deriva de “bully”, isto é,

valentão, brigão, arruaceiro, sem similar em nossa língua pátria. Sua definição, no

contexto desta proposição, se evidencia pelo desejo consciente e deliberado que um

indivíduo ou grupo tem de maltratar, reiteradamente, outra pessoa ou colocá-la sob

permanente tensão, impondo-lhe sofrimento físico ou psicológico.

Há, em pesquisas mundiais, estimativas que sugerem que mais de 350 milhões de

crianças são vítimas desse tipo de violência, passando aproximadamente um milhão

de crianças por dia por situações de violência em escolas em todo o mundo. Esse é o

resultado da pesquisa conduzida pela www.plan.org.br, organização não

governamental de desenvolvimento centrado na criança e no adolescente, que está

engajada na campanha “Aprender Sem Medo”, lançada em vários países com o

objetivo de promover um esforço global para acabar com a violência nas escolas.

A mesma pesquisa indica que esse tipo de violência afeta não somente a

personalidade, a saúde física e mental das vítimas, mas também tem repercussões

marcantes nas famílias, na comunidade e na própria economia nacional. Para melhor

ilustrar, dados coletados por essa pesquisa, em 66 países, apontam para indicadores

comuns, como: meninas sofrem mais com a violências sexual, meninos são mais

atingidos pelo castigo corporal, as vítimas têm maior tendência ao suicídio.

São numerosos os indicadores, que, de tão estarrecedores, têm provocado uma

crescente preocupação de governos na tomada de decisões visando à

implementação de políticas públicas efetivas para acabar com essa forma de
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violência, a começar por programas nas escolas, local de predominância das práticas

do “bullying”. No Brasil são vários os projetos que têm esse objeto; todavia elas são

propostas no âmbito dos Municípios e dos Estados, impondo-se a necessidade

também de uma legislação de alcance nacional.

Esta proposta tem caráter preventivo e educacional, antes de qualquer objetivo

punitivo, constituindo-se este o último recurso à serviço da sociedade. Ademais, as

possibilidades de punição já encontram amparo em legislação própria, sobretudo no

Estatuto da Criança e do Adolescente, que inclui medidas socioeducativas.

Ainda se encontra à disposição das vítimas a possibilidade de registro de

ocorrência e, se pertinente, de instauração de ação, além de outros instrumentos

judiciais para responsabilizar os agressores e, também, os estabelecimentos -

educacionais ou não - por omissão ou negligência no trato das ações que

caracterizam o “bullying”.

A pretensão maior desta proposição é de conscientizar a sociedade para o

problema e, assim, evitá-lo. Mais que isso, pretende sustar o crescente êxodo escolar

das crianças vítimas de “bullying” e, futuramente, de todo o processo de estresse,

ansiedade, depressão e outros efeitos colaterais, como dependência do álcool,

drogas e forte propensão ao suicídio, que acompanharão essas crianças e

adolescentes em sua vida adulta.

É de ressaltar, outrossim, que a prática costumeira do “bullying” vitimiza, também, o

agressor, já que a rotina do “bullying” enseja a sua permanência em um ciclo de

violência, levando-o a condenações criminais.

Observe-se, ainda, que não raramente vítimas de “bullying” se convertem em

agressores em episódios de massacres em escolas, tendo como alvo colegas e

professores, numa evidente transferência de raiva e ódio contra seus algozes e

contra a própria instituição, que, por se omitir, lhes causou dor ou constrangimento.

Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de

lei nesta Casa Legislativa.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Gustavo

Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.969/2009, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS

Nº 6.241/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Rádio Musirama pelos 30 anos de sua fundação. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº 6.242/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Estadual Sagrada Família pelos 25 anos de sua

criação.

Nº 6.243/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Colégio Presbiteriano de Governador Valadares pelos 66 anos

de sua fundação. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 6.244/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Glaydson Santo Soprani Massaria por sua nomeação

para o cargo de Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.

(- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.245/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado à

Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -

Supram - Central - Metropolitana pedido de informações sobre o processo de

licenciamento da exploração mineral da Cia. Vale do Rio Doce na Mina do Apolo, na

Serra da Gandarela. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 6.246/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Licurgo Mourão pelo lançamento do livro "Lei de

Responsabilidade Fiscal - Ensaios em Comemoração aos 10 Anos da Lei

Complementar nº 101/00".

Nº 6.247/2010, do Deputado Carlin Moura e outros, em que solicitam seja

formulada manifestação de apoio (a ser encaminhada ao Presidente da República, à

Ministra-Chefe da Casa Civil e ao Ministro da Justiça) ao Sr. José Roberto Freire

Pimenta, Desembargador integrante da lista tríplice de candidatos ao cargo de

Ministro do Tribunal Superior do Trabalho - TST. (- Distribuídos à Comissão de

Administração Pública.)

Nº 6.248/2010, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja encaminhado à

Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam - pedido para que informe quais são os
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critérios de aplicação da Deliberação Normativa do Conselho Estadual de Política

Ambiental - Copam - nº 58, de 28/11/2002, no tocante a licenciamento corretivo; quais

são os empreendimentos dos quais se exige o mencionado licenciamento; e quais

são os empreendimentos em relação aos quais se realizou procedimento relacionado

ao mesmo licenciamento. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 6.249/2010, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Jorge Gerdau pelo recebimento da Medalha Juran, da

American Society for Quality. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 6.250/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Henrique Duque por sua reeleição para o cargo de

Reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.251/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Custódio Matos, Prefeito Municipal de Juiz de Fora, pela

competência e seriedade no desempenho de suas funções. (- À Comissão de

Assuntos Municipais.)

Nº 6.252/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Hospital Mater Dei pelos 30 anos de sua fundação. (- À

Comissão de Saúde.)

Nº 6.253/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Cláudio Renato dos Santos por sua posse no cargo de

Presidente do Tribunal de Justiça. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.254/2010, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Saúde pedido de informações sobre a implantação do Centro de

Terapia Intensiva do Hospital Regional de Janaúba, cujos equipamentos já foram

comprados com recursos do Pro-Hosp.

Nº 6.255/2010, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Saúde pedido de informações sobre o serviço de hemodiálise já

instalado na cidade de Salinas e que ainda não está em funcionamento. (-

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Carlos Pimenta.
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Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar esta parte da reunião à

entrega do Título de Cidadão Honorário ao Sr. Armando de Queiroz Monteiro Neto,

Deputado Federal pelo Estado de Pernambuco e Presidente da Confederação

Nacional da Indústria - CNI.

- A ata dessa solenidade será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Estão reabertos os nossos

trabalhos ordinários.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/5/2010

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Votação, em turno único, do Projeto de

Lei nº 4.412/2010; discurso do Deputado Padre João; votação do projeto; aprovação;

verificação de votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação;

questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alencar da

Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Dilzon Melo
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- Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte

Bechir - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia

Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juninho

Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri Torres

- Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -

Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda -

Walter Tosta - Zé Maia.

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

- A Deputada Ana Maria Resende, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e 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 turno único, do Projeto de Lei nº 4.412/2010, do

Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito especial em favor do Fundo

de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Funapec. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Com a

palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, votaremos favoravelmente a esse projeto.

V. Exa. presidiu os trabalhos nesta tarde e sabe que, no pinga-fogo, foi negada a

palavra aos Deputados da Oposição porque não havia quórum. Nunca vi isso. Foi um
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abuso e um zelo exacerbado com relação ao Regimento. Aqui apreciamos matéria no

entendimento e no acordo. Isso não pode acontecer. Entre nós, colegas, tem de

haver mais respeito. O pinga-fogo é o momento de o Deputado usar a tribuna.

Embora encaminhe favoravelmente ao projeto, não podemos admitir que a votação

ocorra sem quórum. Queremos votar o projeto, mas esperamos que a base do

governo esteja aqui, neste Plenário; só assim teremos quórum para que esta votação

tenha validade.

É inadmissível negar o que é sagrado ao Deputado, que deu nome ao parlamento,

que é parlar, falar. São os debates, as falas que dão sentido à maior arma do

Parlamento. Mas a fala foi negada por colegas, e isso é inadmissível, isso é negar a

natureza do Parlamento. Embora sejamos favoráveis, embora reconheçamos a

importância desse projeto, queremos aqui a apreciação com quórum. São estas as

minhas palavras, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Padre João - Solicito verificação de votação, Sr. Presidente. Desculpe-

me.

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 23 Deputados. Portanto, não houve quórum

para votação. A Presidência a torna sem efeito.

Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito a suspensão da reunião por dois

minutos para entendimento.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 4º do art. 249 do Regimento
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Interno, vai suspender a reunião por 3 minutos para que se configure o quórum para a

continuação dos trabalhos. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 26, às 14 horas, com a ordem do dia já

anunciada, e para a extraordinária também de amanhã, às 20 horas, nos termos do

edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 19/5/2010

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Walter Tosta,

Elmiro Nascimento e Carlin Moura (substituindo a Deputada Cecília Ferramenta, por

indicação da Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB), membros da supracitada

Comissão. Está presente também o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Walter Tosta, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Elmiro Nascimento, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

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

3.576/2009 com a Emenda nº 1, 3.732 e 4.018/2009, 4.302, 4.306, 4.308, 4.309,

4.310, 4.311, 4.382 e 4.402/2010 (relatora: Deputada Cecília Ferramenta); 3.683,

3.705 e 3.923/2009 (relator: Deputado Walter Tosta); e 4.376/2010 (relator: Deputado

Elmiro Nascimento), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.026/2010, do
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Deputado Gil Pereira; 6.029 a 6.108/2010, do Deputado Welinton Prado; 6.110/2010,

de autoria do Deputado Almir Paraca; e 6.117 a 6.119/2010, da Comissão de Direitos

Humanos. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é

aprovado o requerimento dos Deputados Sargento Rodrigues e Carlin Moura em que

solicitam seja realizada audiência pública desta Comissão, a fim de obter

esclarecimentos sobre denúncias contra a Empresa Diagonal, que presta serviços

terceirizados a esta Casa Legislativa e estaria desrespeitando o direito dos

empregados que realizam serviços 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, 26 de maio de 2010.

Ivair Nogueira, Presidente - Duarte Bechir - Carlos Gomes.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/5/2010

Às 14h45min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Carlin Moura,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Carlin Moura, 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 situação de 160 famílias, moradoras do

Residencial Santa Luzia, em Contagem, e beneficiárias do Programa de

Arrendamento Residencial - PAR -, cujas taxas de condomínio têm sofrido aumentos

abusivos; e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Vivian Cristina Aleixo, Gerente da

Pontual Assessoria Imobiliária e Condominial no Estado; e os Srs. Marivaldo Araújo

Ribeiro, Gerente Regional de Negócios da Caixa Econômica Federal - CEF -,

representando o Sr. Rômulo Martins de Freitas, Superintendente Regional da CEF;

Humberto Ângelo Henriques, Gerente de Serviço da Gerência de Filial de Alienação

de Bens Móveis e Imóveis - Gilie-BH -; Maurício Douglas Cesário da Silva e Fabrício

Fernando Aires, respectivamente, representante e advogado dos moradores do
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Residencial Santa Luzia, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente,

autor do requerimento que deu origem ao debate, faz suas considerações iniciais.

Logo após, passa a palavra aos convidados para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas

taquigráficas. 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 maio de 2010.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Carlin Moura.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/5/2010

Às 14h11min, comparece no Plenário Juscelino Kubitschek o Deputado Durval

Ângelo, membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado

Weliton Prado. 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 realizar

debate público sobre "Desapropriações e indenizações na Cidade Industrial: 70 anos

de impasse". A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra. Geovania Cortes de Abreu, Gerente Administrativa da Viacor e Representações

Ltda.; e os Srs. José Roberto Dias Balbi, Procurador do Estado, representando o Sr.

Cléber Reis Grego, Chefe da Procuradoria de Patrimônio Imobiliário, Meio Ambiente e

Apoio ao Interior da Advocacia-Geral do Estado; Marco Aurélio Ferenzini, Juiz de

Direito Auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça e Diretor do Fórum da Capital;

Evandro Lopes da Costa Teixeira, Desembargador; Gustavo Corgozinho Alves de

Meira, Defensor-Público, Coordenador de Direitos Humanos; André Cordeiro Leal,

Doutor em Direito Processual; Evandro Brandão, advogado, que são convidados a

tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
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da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/5/2010

Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Humberto

Carneiro, Carlos Gomes, Antônio Carlos Arantes (substituindo o Deputado Fábio

Avelar, por indicação da Liderança do BPS) e Deiró Marra (substituindo o Deputado

Gil Pereira, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Luiz Humberto Carneiro,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e discutir e

votar proposiões da Comissão. O Presidente acusa o recebimento da seguinte

proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº

4.057/2009, no 2º turno (Deputado Luiz Humberto). 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 4.057/2009 na

forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Luiz Humberto). Passa-se à 2ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.012 e 6.200/2010. 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 maio de 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Sávio Souza Cruz.
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ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 25/5/2010

Às 14h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jayro Lessa,

Adelmo Carneiro Leão, Lafayette de Andrada, Fábio Avelar e Wander Borges

(substituindo, respectivamente, os Deputados Inácio Franco e Agostinho Patrus Filho,

por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara aberta a reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos

membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica que está aberto até o dia 14/6/2010 o prazo

para o recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº 4.576/2010. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 4.136/2010

é retirado da pauta por determinação do Presidente, por não cumprir pressuspostos

regimentais Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º

turno, do Projeto de Lei nº 3.730/2009 na forma do vencido no 1º turno (relator:

Deputado Wander Borges). Registra-se a presença do Deputado Antônio Júlio. A

seguir, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 35/2007 na forma do Substitutivo nº 4 e pela rejeição do

Substitutivo nº 3 e das Emendas nºs 1, 2 e 4 (relator: Deputado Lafayette de

Andrada). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária e

para as reuniões extraordinárias do dia 27/5/2010, às 10 e às 14 horas, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2010.

Antônio Júlio, Presidente - Agostinho Patrus Filho - Dalmo Ribeiro Silva - Inácio

Franco.

ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
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26/5/2010

Às 8h15min, comparecem na Câmara Municipal de Ouro Branco os Deputados

Durval Ângelo e Vanderlei Miranda, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A

Presidência informa que a reunião se destina a obter, em audiência pública,

esclarecimentos sobre denúncia de suposta violência policial ocorrida no Município de

Ouro Branco. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

as Sras. Rosângela Ferreira da Costa Braga, Procuradora do Município,

representando o Prefeito Municipal de Ouro Branco, Padre Rogério de Oliveira

Pereira; Vereadora Maria Aparecida Junqueira Campos, Presidente da Câmara

Municipal de Ouro Branco; Thalita Pedras Figueiredo Campos de Carvalho Souza,

assessora, representando Daniela Cunha Pereira, Juíza da Comarca de Ouro Branco;

Fernanda Dias Barbosa Menezes, Analista do Ministério Público, representando José

Lourdes de São José, Promotor de Justiça da Comarca de Ouro Branco; Gláucia

Rodrigues Pereira, Delegada de Polícia Civil de Ouro Branco; Cândida Paula

Junqueira, Delegada de Polícia Civil de Ouro Branco; os Srs. Vereador João da Fraga

Duarte, de Ouro Branco; José Inácio Pereira, Defensor Público da Comarca de Ouro

Branco; e o Capitão Cláudio Silva da Costa, Comandante da 65ª Cia. do 31º BPM de

Ouro Branco, que são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval

Ângelo, na qualidade de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença do Deputado

Vanderlei Miranda, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
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- O Sr. Presidente despachou, em 27/5/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Carlos Pimenta, notificando o falecimento do Sr. Edgar Santos,

ocorrido em 27/5/2010, em Montes Claros. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Escola Preparatória de Cadetes do Ar - Epcar - pelos 61

anos de sua fundação (Requerimento nº 6.109/2010, do Deputado Ruy Muniz);

de aplauso ao Major Jorge Bonifácio de Oliveira, Comandante do 30º Batalhão da

Polícia Militar de São João da Ponte, pela recusa em cumprir um mandado de

reintegração de posse na Fazenda São Miguel, alegando que o Ministério Público, a

Comissão de Direitos Humanos desta Casa e outros órgãos envolvidos na questão

deveriam ter conhecimento da decisão antes do desencadeamento da operação

policial (Requerimento nº 6.111/2010, da Comissão de Direitos Humanos);

de aplauso aos policiais militares do 48º BPM que integram o Grupamento

Especializado de Patrulhamento em Área de Risco, pela operação que culminou na

maior apreensão de drogas no Município de Ibirité (Requerimento nº 6.184/2010, da

Comissão de Segurança Pública);

de apoio ao III Programa Nacional de Direitos Humanos - DNDH3 -, aprovado pela

XI Conferência Nacional de Direitos Humanos, encaminhada à Corte Internacional de

Direitos Humanos (Requerimento nº 6.206/2010, da Comissão de Direitos Humanos).
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Comissão de Saúde - 90 - 132 - 214 - 220 - 426 - 499 - 588 - 870 - 871 - 872 - 910 -

953 - 1380

Comissão de Segurança Pública - 25 - 51 - 52 - 64 - 88 - 89 - 90 - 91 - 187 - 399 -

448 - 451 - 466 - 599 - 600 - 728 - 734 - 761 - 764 - 830 - 831 - 1016 - 1017 - 1086 -

1334 - 1338 - 1341 - 1390

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Pública s - 29 - 30 - 55 - 56 - 389

- 950 - 1137

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperat ivismo - 16 - 91 - 391 - 430

- 726 - 738 - 964 - 982 - 1018 - 1175 - 1176 - 1337

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Soci al - 129 - 130 - 132 - 133 -

134 - 135 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 200 - 201 - 216 - 387 - 450 - 591 - 598 -

750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 766 - 767 - 768 - 771 - 772 - 831 - 866 - 867 - 868 - 869 -

873 - 874 - 875 - 876 - 878 - 959 - 979 - 981 - 984 - 985 - 986 - 988 - 989 - 990 - 991 -

992 - 993 - 994 - 1345 - 1346 - 1347 - 1348 - 1349 - 1350 - 1384

Comissão Especial - 17 - 128 - 147 - 197 - 327 - 949

Decisão da Presidência -  850

Mesa da Assembleia -  1162

Palavras do Sr. Presidente - 2 - 12 - 40 - 195 - 349 - 423 - 437 - 679 - 723 - 726 -

747 - 864 - 948 - 1106 - 1131 - 1195 - 1221


