
____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________

MESA DA ASSEMBLEIA

Deputado Alberto Pinto Coelho - Presidente

Deputado Doutor Viana - 1º-Vice-Presidente

Deputado José Henrique - 2º-Vice-Presidente

Deputado Weliton Prado - 3º-Vice-Presidente

Deputado Dinis Pinheiro - 1º-Secretário

Deputado Hely Tarqüínio - 2º-Secretário

Deputado Sargento Rodrigues - 3º-Secretário

SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Eduardo Vieira Moreira

Diretor-Geral

José Geraldo de Oliveira Prado

Secretário-Geral da Mesa



____________________________________________________________________________

DEPUTADOS

DEMOCRATAS - DEM

Doutor Viana Gustavo Valadares

Elmiro Nascimento Jayro Lessa

Gustavo Corrêa Ruy Muniz

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB

Carlin Moura

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

Deiró Marra

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT

Alencar da Silveira Jr. Sargento Rodrigues

Carlos Pimenta Tenente Lúcio

Doutor Ronaldo Zezé Perrella

PARTIDO PROGRESSISTA - PP

Alberto Pinto Coelho Gil Pereira

Dimas Fabiano Pinduca Ferreira



____________________________________________________________________________

PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL

Doutor Rinaldo Valério

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB

Adalclever Lopes Ivair Nogueira

Antônio Júlio José Henrique

Getúlio Neiva Sávio Souza Cruz

Gilberto Abramo Vanderlei Miranda

Irani Barbosa

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN

Duarte Bechir Walter Tosta

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

Djalma Diniz Neider Moreira

Gláucia Brandão Sebastião Costa

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

Chico Uejo Wander Borges

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

Arlen Santiago Dilzon Melo

Braulio Braz Eros Biondini

Delvito Alves Juninho Araújo



____________________________________________________________________________

PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

Adelmo Carneiro Leão Durval Ângelo

Almir Paraca Maria Tereza Lara

André Quintão Padre João

Carlos Gomes Paulo Guedes

Cecília Ferramenta Weliton Prado

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

Antônio Carlos Arantes Fábio Avelar

Antônio Genaro

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

Ademir Lucas João Leite

Ana Maria Resende Lafayette de Andrada

Carlos Mosconi Leonardo Moreira

Célio Moreira Luiz Humberto Carneiro

Dalmo Ribeiro Silva Marcus Pestana

Dinis Pinheiro Mauri Torres

Domingos Sávio Zé Maia

Fahim Sawan

PARTIDO VERDE - PV

Agostinho Patrus Filho Rômulo Veneroso

Délio Malheiros Rosângela Reis

Hely Tarqüínio Tiago Ulisses

Inácio Franco



____________________________________________________________________________

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

EFETIVOS

Deputado Domingos Sávio BSD

Deputado Lafayette de Andrada BSD

Deputado Délio Malheiros BPS

Deputado Neider Moreira BPS

Deputado Padre João PMDB-PT-PCdoB

Deputado Ivair Nogueira PMDB-PT-PCdoB

Deputado Elmiro Nascimento DEM

SUPLENTES

Deputado Fahim Sawan BSD

Deputado Mauri Torres BSD

Deputado Inácio Franco BPS

Deputado Wander Borges BPS

Deputado André Quintão PMDB-PT-PCdoB

Deputado Gilberto Abramo PRB

Deputado Delvito Alves BSD

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

EFETIVOS

Deputada Cecília Ferramenta PMDB-PT-PCdoB

Deputado Paulo Guedes PMDB-PT-PCdoB

Deputado Ademir Lucas BSD

Deputado Wander Borges BPS

Deputado Doutor Ronaldo PDT



____________________________________________________________________________

SUPLENTES

Deputado Almir Paraca PMDB-PT-PCdoB

Deputada Maria Tereza Lara PMDB-PT-PCdoB

Deputado Domingos Sávio BSD

Deputado Doutor Rinaldo Valério BPS

Deputado Carlos Pimenta PDT

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

EFETIVOS

Deputado Dalmo Ribeiro Silva BSD

Deputado Chico Uejo BPS

Deputado Sebastião Costa BPS

Deputado Padre João PMDB-PT-PCdoB

Deputado Gilberto Abramo PRB

Deputado Delvito Alves BSD

Deputado Célio Moreira BSD

SUPLENTES

Deputado Ademir Lucas BSD

Deputado Délio Malheiros BPS

Deputado Neider Moreira BPS

Deputado André Quintão PMDB-PT-PCdoB

Deputado Antônio Júlio PMDB-PT-PCdoB

Deputado Gustavo Valadares DEM

Deputado Dilzon Melo BSD

COMISSÃO DE CULTURA

EFETIVOS



____________________________________________________________________________

Deputada Gláucia Brandão BPS

Deputado Juninho Araújo BSD

Deputado Getúlio Neiva PMDB-PT-PCdoB

Deputado Paulo Guedes PMDB-PT-PCdoB

Deputado Marcus Pestana BSD

SUPLENTES

Deputado Rômulo Veneroso BPS

Deputado Domingos Sávio BSD

Deputado Vanderlei Miranda PMDB-PT-PCdoB

Deputado

Deputado Dimas Fabiano BSD

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE

EFETIVOS

Deputado Adalclever Lopes PMDB-PT-PCdoB

Deputado Délio Malheiros BPS

Deputado Walter Tosta BSD

Deputado

Deputado

SUPLENTES

Deputado Sávio Souza Cruz PMDB-PT-PCdoB

Deputado Tiago Ulisses BPS

Deputado Dalmo Ribeiro Silva BSD

Deputado Delvito Alves BSD

Deputado



____________________________________________________________________________

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

EFETIVOS

Deputado Durval Ângelo PMDB-PT-PCdoB

Deputado Fahim Sawan BSD

Deputado Antônio Genaro BPS

Deputado Vanderlei Miranda PMDB-PT-PCdoB

Deputado Delvito Alves BSD

SUPLENTES

Deputada Maria Tereza Lara PMDB-PT-PCdoB

Deputado Eros Biondini BSD

Deputada Gláucia Brandão BPS

Deputado Gilberto Abramo PRB

Deputado Ruy Muniz DEM

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E

INFORMÁTICA

EFETIVOS

Deputado Deiró Marra BSD

Deputado Dalmo Ribeiro Silva BSD

Deputada Gláucia Brandão BPS

Deputado Ruy Muniz DEM

Deputado Carlin Moura PMDB-PT-PCdoB

SUPLENTES

Deputada Ana Maria Resende BSD

Deputado Arlen Santiago BSD

Deputada Rosângela Reis BPS



____________________________________________________________________________

Deputado Delvito Alves BSD

Deputado Adelmo Carneiro Leão PMDB-PT-PCdoB

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

EFETIVOS

Deputado Zé Maia BSD

Deputado Jayro Lessa DEM

Deputado Lafayette de Andrada BSD

Deputado Inácio Franco BPS

Deputado Adelmo Carneiro Leão PMDB-PT-PCdoB

Deputado Antônio Júlio PMDB-PT-PcdoB

Deputado Agostinho Patrus Filho BPS

SUPLENTES

Deputado Mauri Torres BSD

Deputado Leonardo Moreira BSD

Deputado Luiz Humberto Carneiro BSD

Deputado Antônio Carlos Arantes BPS

Deputado Chico Uejo BPS

Deputado André Quintão PMDB-PT-PCdoB

Deputado Ivair Nogueira PMDB-PT-PCdoB

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

EFETIVOS

Deputado Fábio Avelar BPS

Deputado Sávio Souza Cruz PMDB-PT-PCdoB

Deputado Luiz Humberto Carneiro BSD



____________________________________________________________________________

Deputado Almir Paraca PMDB-PT-PCdoB

Deputado Gil Pereira BSD

SUPLENTES

Deputado Délio Malheiros BPS

Deputado Adalclever Lopes PMDB-PT-PCdoB

Deputado Célio Moreira BSD

Deputado Carlos Gomes PMDB-PT-PCdoB

Deputado Lafayette de Andrada BSD

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

EFETIVOS

Deputado Sávio Souza Cruz PMDB-PT-PCdoB

Deputado Gustavo Valadares DEM

Deputado Gil Pereira BSD

Deputado Célio Moreira BSD

Deputado Tiago Ulisses BPS

SUPLENTES

Deputado Adalclever Lopes PMDB-PT-PCdoB

Deputado Elmiro Nascimento DEM

Deputado Dilzon Melo BSD

Deputado Luiz Humberto Carneiro BSD

Deputado Wander Borges BPS

COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

EFETIVOS

Deputado André Quintão PMDB-PT-PCdoB



____________________________________________________________________________

Deputado João Leite BSD

Deputado Eros Biondini BSD

Deputado Duarte Bechir BSD

Deputado Carlin Moura PMDB-PT-PCdoB

SUPLENTES

Deputado Domingos Sávio BSD

Deputado Fábio Avelar BPS

Deputado Padre João PMDB-PT-PCdoB

Deputado Elmiro Nascimento DEM

Deputado Adalclever Lopes PMDB-PT-PCdoB

COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

EFETIVOS

Deputado Dilzon Melo BSD

Deputado Antônio Carlos Arantes BPS

Deputado Domingos Sávio BSD

Deputado Chico Uejo BPS

Deputado Carlos Gomes PMDB-PT-PCdoB

SUPLENTES

Deputado Gil Pereira BSD

Deputado Inácio Franco BPS

Deputada Ana Maria Resende BSD

Deputado Luiz Humberto Carneiro BSD

Deputada Cecília Ferramenta PMDB-PT-PCdoB

COMISSÃO DE REDAÇÃO

EFETIVOS



____________________________________________________________________________

Deputado Braulio Braz BSD

Deputado Luiz Humberto Carneiro BSD

Deputada Ana Maria Resende BSD

Deputado Gilberto Abramo PRB

Deputado Dimas Fabiano BSD

SUPLENTES

Deputado Lafayette de Andrada BSD

Deputado Ademir Lucas BSD

Deputado Mauri Torres BSD

Deputado Antônio Júlio PMDB-PT-PCdoB

Deputado Pinduca Ferreira BSD

COMISSÃO DE SAÚDE

EFETIVOS

Deputado Carlos Mosconi BSD

Deputado Carlos Pimenta PDT

Deputado Fahim Sawan BSD

Deputado Doutor Rinaldo Valério BPS

Deputado Ruy Muniz DEM

SUPLENTES

Deputado Arlen Santiago BSD

Deputado Doutor Ronaldo PDT

Deputado Marcus Pestana BSD

Deputado Antônio Genaro BPS

Deputado Elmiro Nascimento DEM



____________________________________________________________________________

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

EFETIVOS

Deputado João Leite BSD

Deputada Maria Tereza Lara PMDB-PT-PCdoB

Deputado Rômulo Veneroso BPS

Deputado Tenente Lúcio PDT

Deputado Pinduca Ferreira BSD

SUPLENTES

Deputado Zé Maia BSD

Deputado Durval Ângelo PMDB-PT-PCdoB

Deputado Sebastião Costa BPS

Deputado Carlos Pimenta PDT

Deputado Gil Pereira BSD

COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA

AÇÃO SOCIAL

EFETIVOS

Deputada Rosângela Reis BPS

Deputado Walter Tosta BSD

Deputado Ivair Nogueira PMDB-PT-PCdoB

Deputado Elmiro Nascimento DEM

Deputada Cecília Ferramenta PMDB-PT-PCdoB

SUPLENTES

Deputado Marcus Pestana BSD

Deputado Djalma Diniz BPS

Deputado Getúlio Neiva PMDB-PT-PCdoB

Deputado Duarte Bechir BSD

Deputado André Quintão PMDB-PT-PCdoB



____________________________________________________________________________

COMISSÃO DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS

PÚBLICAS

EFETIVOS

Deputado Gustavo Valadares DEM

Deputado Djalma Diniz BPS

Deputado Marcus Pestana BSD

Deputado Dilzon Melo BSD

Deputado Adalclever Lopes PMDB-PT-PCdoB

SUPLENTES

Deputado Elmiro Nascimento DEM

Deputado Inácio Franco BPS

Deputado Célio Moreira BSD

Deputado Juninho Araújo BSD

Deputado Sávio Souza Cruz PMDB-PT-PCdoB

COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E

COOPERATIVISMO

EFETIVOS

Deputado Alencar da Silveira Jr. PDT

Deputado Eros Biondini BSD

Deputado Fábio Avelar BPS

Deputado Antônio Carlos Arantes BPS

Deputado Carlos Gomes PMDB-PT-PCdoB

SUPLENTES

Deputado Zezé Perrella PDT

Deputado Deiró Marra BSD



____________________________________________________________________________

Deputado Antônio Genaro BPS

Deputado Tenente Lúcio PDT

Deputada Cecília Ferramenta PMDB-PT-PCdoB

COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

EFETIVOS

Deputado Sebastião Costa BPS

Deputado PDT

Deputado Luiz Humberto Carneiro BSD

Deputado Gilberto Abramo PRB

Deputado Padre João PMDB-PT-PCdoB

Deputado Gil Pereira DEM

SUPLENTES

Deputado Carlos Pimenta PDT

Deputado Fawim Sawan BSD

Deputado Antônio Júlio PMDB-PT-PCdoB

Deputado Inácio Franco BPS

Deputado Durval Ângelo PMDB-PT-PCdoB

Deputado Dimas Fabiano DEM

OUVIDORIA PARLAMENTAR

Ouvidor Parlamentar: Deputado Wander Borges



____________________________________________________________________________

ÍNDICE CRONOLÓGICO

Data da

Reunião

Número Tipo Data da

Publicação

Página

21.2.2008 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Direitos

Humanos e de Segurança

Pública na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

1º.6.2010 32

25.2.2010 3ª Reunião Conjunta das

Comissões de Administração

Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

25.6.2010 1274

12.5.2010 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

9.6.2010 271

18.5.2010 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

9.6.2010 273

19.5.2010 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

9.6.2010 274



____________________________________________________________________________

19.5.2010 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

9.6.2010 276

19.5.2010 12ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

9.6.2010 278

19.5.2010 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

11.6.2010 439

24.5.2010 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

9.6.2010 279

25.5.2010 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

11.6.2010 440

26.5.2010 31ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

1º.6.2010 26

26.5.2010 14ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

2.6.2010 38



____________________________________________________________________________

26.5.2010 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

9.6.2010 280

26.5.2010 31ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

9.6.2010 281

26.5.2010 7ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

9.6.2010 282

26.5.2010 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

9.6.2010 283

26.5.2010 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

12.6.2010 742

26.5.2010 11ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

15.6.2010 765

27.5.2010 Solenidade Realizada na 41ª

Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

1º.6.2010 1



____________________________________________________________________________

Entrega ao Sr. Armando de

Queiroz Monteiro Neto,

Deputado Federal pelo Estado

de Pernambuco e Presidente da

Confederação Nacional da

Indústria, do título de Cidadão

Honorário do Estado de Minas

Gerais

27.5.2010 13ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Comemorar os 65 Anos do Fim

da Segunda Guerra Mundial e

Homenagear os Ex-

Combatentes Mineiros da Força

Expedicionária Brasileira - FEB

1º.6.2010 14

27.5.2010 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

9.6.2010 284

27.5.2010 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

9.6.2010 285

27.5.2010 13ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

10.6.2010 342



____________________________________________________________________________

27.5.2010 12ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

Realização do Ciclo de Debates

Qualidade de Vida e Políticas

Públicas para Idosos em Minas

Gerais

12.6.2010 490

31.5.2010 15ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear o Exército

Brasileiro e a Comemorar o

Bicentenário do Nascimento do

Brigadeiro Antônio de Sampaio,

Patrono da Infantaria Brasileira

3.6.2010 72

31.5.2010 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

9.6.2010 287

31.5.2010 14ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

Realização do Ciclo de Debates

Legislação Eleitoral e Eleições

2010

12.6.2010 550

1º.6.2010 42ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

3.6.2010 57

1º.6.2010 32ª Reunião Extraordinária da 4ª 9.6.2010 260



____________________________________________________________________________

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

1º.6.2010 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Turismo, Indústria,

Comércio e Cooperativismo na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

9.6.2010 288

1º.6.2010 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

10.6.2010 344

1º.6.2010 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

11.6.2010 441

1º.6.2010 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

11.6.2010 445

1º.6.2010 16ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

Realização do Ciclo de Debates

Legislação Eleitoral e Eleições

2010

12.6.2010 613

1º.6.2010 Evento Realizado na 42ª

Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

12.6.2010 670



____________________________________________________________________________

Realização do Ciclo de Debates

Legislação Eleitoral e Eleições

2010

1º.6.2010 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

12.6.2010 743

2.6.2010 43ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

8.6.2010 177

2.6.2010 12ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

9.6.2010 289

2.6.2010 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

9.6.2010 303

2.6.2010 13ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

11.6.2010 446

2.6.2010 12ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

12.6.2010 745



____________________________________________________________________________

2.6.2010 13ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

12.6.2010 746

2.6.2010 15ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

12.6.2010 747

2.6.2010 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

19.6.2010 985

2.6.2010 8ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

22.6.2010 1035

7.6.2010 17ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear o Colégio Marista

Dom Silvério pelos 60 Anos de

sua Fundação

11.6.2010 425

7.6.2010 17ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

12.6.2010 748

7.6.2010 32ª Reunião Extraordinária da 15.6.2010 766



____________________________________________________________________________

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

7.6.2010 2ª Reunião Especial da Comissão

de Participação Popular na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

15.6.2010 767

8.6.2010 44ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

10.6.2010 305

8.6.2010 33ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

12.6.2010 731

8.6.2010 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

19.6.2010 986

8.6.2010 12ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

25.6.2010 1275

8.6.2010 12ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

25.6.2010 1277

9.6.2010 45ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

11.6.2010 386

9.6.2010 34ª Reunião Extraordinária da 4ª 12.6.2010 740



____________________________________________________________________________

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

9.6.2010 12ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

16.6.2010 816

9.6.2010 14ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

17.6.2010 833

9.6.2010 13ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

17.6.2010 834

9.6.2010 13ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.6.2010 903

9.6.2010 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

18.6.2010 905

9.6.2010 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

19.6.2010 988



____________________________________________________________________________

9.6.2010 1ª Reunião Especial da Comissão

de Redação na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

19.6.2010 988

9.6.2010 18ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

19.6.2010 989

9.6.2010 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

19.6.2010 991

10.6.2010 46ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

12.6.2010 459

10.6.2010 18ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear o Hospital Mater

Dei pelos 30 Anos de sua

Fundação

15.6.2010 753

10.6.2010 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

19.6.2010 992

10.6.2010 19ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

19.6.2010 993



____________________________________________________________________________

10.6.2010 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

19.6.2010 997

10.6.2010 14ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

19.6.2010 997

11.6.2010 1ª Reunião Especial da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

19.6.2010 998

14.6.2010 19ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Comemorar o Centenário do

Escotismo no Brasil

17.6.2010 820

14.6.2010 1ª Reunião Especial da Comissão

de Saúde na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

19.6.2010 1000

16.6.2010 47ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

18.6.2010 844

16.6.2010 35ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.6.2010 897

16.6.2010 36ª Reunião Extraordinária da 4ª 19.6.2010 973



____________________________________________________________________________

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

16.6.2010 14ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

19.6.2010 1001

16.6.2010 14ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

19.6.2010 1003

16.6.2010 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

Popular na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

23.6.2010 1042

16.6.2010 20ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

24.6.2010 1150

16.6.2010 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à

Constituição nº 59/2010

25.6.2010 1278

16.6.2010 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia e

Informática na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

25.6.2010 1278



____________________________________________________________________________

17.6.2010 48ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

19.6.2010 940

17.6.2010 20ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear o Sindicato das

Empresas de Turismo no

Estado de Minas Gerais -

Sindetur-MG

22.6.2010 1016

17.6.2010 33ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

23.6.2010 1043

17.6.2010 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Turismo, Indústria,

Comércio e Cooperativismo na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

29.6.2010 1393

17.6.2010 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

29.6.2010 1394

18.6.2010 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

Popular na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

26.6.2010 1382

21.6.2010 34ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

23.6.2010 1043



____________________________________________________________________________

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

21.6.2010 35ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

23.6.2010 1044

21.6.2010 21ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

Entrega ao Sr. Marques Batista

de Abreu do Título de Cidadão

Honorário do Estado de Minas

Gerais

24.6.2010 1135

22.6.2010 49ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

24.6.2010 1081

22.6.2010 37ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

24.6.2010 1148

22.6.2010 36ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

24.6.2010 1154

22.6.2010 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à

Constituição nº 61/2010

25.6.2010 1280

22.6.2010 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão Legislativa

25.6.2010 1280



____________________________________________________________________________

Ordinária da 16ª Legislatura

22.6.2010 17ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

25.6.2010 1281

22.6.2010 13ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

26.6.2010 1383

22.6.2010 37ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

30.6.2010 1521

23.6.2010 Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

24.6.2010 1150

23.6.2010 Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

25.6.2010 1274

23.6.2010 15ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

25.6.2010 1282

23.6.2010 38ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

30.6.2010 1498

23.6.2010 16ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

30.6.2010 1523



____________________________________________________________________________

Orçamentária na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

23.6.2010 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Proposta de

Emenda à Constituição nº

59/2010

30.6.2010 1525

24.6.2010 50ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

26.6.2010 1323

24.6.2010 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

30.6.2010 1525

25.6.2010 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

30.6.2010 1527

25.6.2010 19ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

30.6.2010 1527

28.6.2010 20ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

30.6.2010 1529



____________________________________________________________________________

SUMÁRIO

MATÉRIA PUBLICADA EM 1º DE JUNHO DE 2010............................................. 1

Atas............................................... ......................................................................... 1

Solenidade Realizada na 41ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura, em 27.5.2010 - Destinada à Entrega ao Sr.

Armando de Queiroz Monteiro Neto, Deputado Federal pelo Estado de

Pernambuco e Presidente da Confederação Nacional da Indústria, do título

de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais .......................................... 1

13ª Reunião Especial da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 27.5.2010 - Destinada a Comemorar os 65 Anos do Fim da

Segunda Guerra Mundial e Homenagear os Ex-Combatentes Mineiros da

Força Expedicionária Brasileira - FEB.............................................................. 14

31ª Reunião Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 26.5.2010 ................................................................................ 26

1ª Reunião Conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança

Pública na 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

21.2.2008 .......................................................................................................... 32

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 33

MATÉRIA PUBLICADA EM 2 DE JUNHO DE 2010.............................................. 38

Ata................................................ .......................................................................... 38

14ª Reunião Ordinária da Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

26.5.2010 .......................................................................................................... 38

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 39

MATÉRIA PUBLICADA EM 3 DE JUNHO DE 2010.............................................. 57



____________________________________________________________________________

Atas............................................... ......................................................................... 57

42ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 1º.6.2010................................................................................. 57

15ª Reunião Especial da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 31.5.2010 - Destinada a Homenagear o Exército Brasileiro

e a Comemorar o Bicentenário do Nascimento do Brigadeiro Antônio de

Sampaio, Patrono da Infantaria Brasileira........................................................ 72

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 82

Comunicação Despachada pelo Sr. Presidente......... ....................................... 176

MATÉRIA PUBLICADA EM 8 DE JUNHO DE 2010.............................................. 177

Ata................................................ .......................................................................... 177

43ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 2.6.2010 .................................................................................. 177

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 249

MATÉRIA PUBLICADA EM 9 DE JUNHO DE 2010.............................................. 260

Atas............................................... ......................................................................... 260

32ª Reunião Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 1º.6.2010................................................................................. 260

4ª Reunião Extraordinária da Comissão de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

12.5.2010 .......................................................................................................... 271

9ª Reunião Ordinária da Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

18.5.2010 .......................................................................................................... 273



____________________________________________________________________________

11ª Reunião Ordinária da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

19.5.2010 .......................................................................................................... 274

9ª Reunião Ordinária da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

19.5.2010 .......................................................................................................... 276

12ª Reunião Ordinária da Comissão de Cultura na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura, em 19.5.2010..................................................... 278

2ª Reunião Extraordinária da Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

24.5.2010 .......................................................................................................... 279

15ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 26.5.2010...................... 280

31ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 26.5.2010...................... 281

7ª Reunião Ordinária da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

26.5.2010 .......................................................................................................... 282

7ª Reunião Extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 26.5.2010...................... 283

3ª Reunião Extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 27.5.2010 ................................................................................ 284

15ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

27.5.2010 .......................................................................................................... 285

7ª Reunião Extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

31.5.2010 .......................................................................................................... 287



____________________________________________________________________________

6ª Reunião Extraordinária da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

1º.6.2010........................................................................................................... 288

12ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 2.6.2010..................................... 289

16ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

2.6.2010 ............................................................................................................ 303

MATÉRIA PUBLICADA EM 10 DE JUNHO DE 2010............................................ 305

Atas............................................... ......................................................................... 305

44ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 8.6.2010 .................................................................................. 305

13ª Reunião Ordinária da Comissão de Participação Popular na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 27.5.2010................................... 342

16ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 1º.6.2010 ...................... 344

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 346

Comunicações Despachadas pelo Sr. Presidente....... ..................................... 385

MATÉRIA PUBLICADA EM 11 DE JUNHO DE 2010............................................ 386

Atas............................................... ......................................................................... 386

45ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 9.6.2010 .................................................................................. 386

17ª Reunião Especial da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 7.6.2010 - Destinada a Homenagear o Colégio Marista

Dom Silvério pelos 60 Anos de sua Fundação................................................. 425



____________________________________________________________________________

11ª Reunião Ordinária da Comissão de Saúde na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura, em 19.5.2010..................................................... 439

11ª Reunião Ordinária da Comissão de Administração Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 25.5.2010...................... 440

11ª Reunião Ordinária da Comissão de Constituição e Justiça na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 1º.6.2010 ...................... 441

11ª Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

1º.6.2010........................................................................................................... 445

13ª Reunião Ordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

2.6.2010 ............................................................................................................ 446

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 447

Comunicações Despachadas pelo Sr. Presidente....... ..................................... 458

Errata ............................................. ........................................................................ 458

MATÉRIA PUBLICADA EM 12 DE JUNHO DE 2010............................................ 459

Atas............................................... ......................................................................... 459

46ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 10.6.2010 ................................................................................ 459

12ª Reunião Especial da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 27.5.2010 - Destinada à Realização do Ciclo de Debates

Qualidade de Vida e Políticas Públicas para Idosos em Minas Gerais............ 490

14ª Reunião Especial da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 31.5.2010 - Destinada à Realização do Ciclo de Debates

Legislação Eleitoral e Eleições 2010................................................................ 550



____________________________________________________________________________

16ª Reunião Especial da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 1º.6.2010 - Destinada à Realização do Ciclo de Debates

Legislação Eleitoral e Eleições 2010................................................................ 613

Evento Realizado na 42ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura, em 1º.6.2010 - Destinada à Realização do

Ciclo de Debates Legislação Eleitoral e Eleições 2010 ................................... 670

33ª Reunião Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 8.6.2010 .................................................................................. 731

34ª Reunião Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 9.6.2010 .................................................................................. 740

10ª Reunião Ordinária da Comissão de Redação na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura, em 26.5.2010..................................................... 742

10ª Reunião Ordinária da Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

1º.6.2010........................................................................................................... 743

12ª Reunião Ordinária da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

2.6.2010 ............................................................................................................ 745

13ª Reunião Ordinária da Comissão de Cultura na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura, em 2.6.2010....................................................... 746

15ª Reunião Ordinária da Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

2.6.2010 ............................................................................................................ 747

17ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 7.6.2010........................ 748

Comunicações Despachadas pelo Sr. Presidente....... ..................................... 749

Manifestações...................................... ................................................................. 749

MATÉRIA PUBLICADA EM 15 DE JUNHO DE 2010............................................ 753



____________________________________________________________________________

Atas............................................... ......................................................................... 753

18ª Reunião Especial da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 10.6.2010 - Destinada a Homenagear o Hospital Mater Dei

pelos 30 Anos de sua Fundação ...................................................................... 753

11ª Reunião Ordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da

Ação Social na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

26.5.2010 .......................................................................................................... 765

32ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 7.6.2010........................ 766

2ª Reunião Especial da Comissão de Participação Popular na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 7.6.2010..................................... 767

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 768

MATÉRIA PUBLICADA EM 16 DE JUNHO DE 2010............................................ 816

Ata................................................ .......................................................................... 816

12ª Reunião Ordinária da Comissão de Saúde na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura, em 9.6.2010....................................................... 816

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 818

MATÉRIA PUBLICADA EM 17 DE JUNHO DE 2010............................................ 820

Atas............................................... ......................................................................... 820

19ª Reunião Especial da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 14.6.2010 - Destinada a Comemorar o Centenário do

Escotismo no Brasil .......................................................................................... 820

14ª Reunião Ordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

9.6.2010 ............................................................................................................ 833



____________________________________________________________________________

13ª Reunião Ordinária da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

9.6.2010 ............................................................................................................ 834

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 835

MATÉRIA PUBLICADA EM 18 DE JUNHO DE 2010............................................ 844

Atas............................................... ......................................................................... 844

47ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 16.6.2010 ................................................................................ 844

35ª Reunião Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 16.6.2010 ................................................................................ 897

13ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 9.6.2010..................................... 903

9ª Reunião Extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

9.6.2010 ............................................................................................................ 905

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 906

Comunicações Despachadas pelo Sr. Presidente....... ..................................... 939

MATÉRIA PUBLICADA EM 19 DE JUNHO DE 2010............................................ 940

Atas............................................... ......................................................................... 940

48ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 17.6.2010 ................................................................................ 940

36ª Reunião Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 16.6.2010 ................................................................................ 973



____________________________________________________________________________

10ª Reunião Ordinária da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

2.6.2010 ............................................................................................................ 985

4ª Reunião Extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 8.6.2010 .................................................................................. 986

8ª Reunião Extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

9.6.2010 ............................................................................................................ 988

1ª Reunião Especial da Comissão de Redação na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura, em 9.6.2010....................................................... 988

18ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 9.6.2010........................ 989

11ª Reunião Ordinária da Comissão de Redação na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura, em 9.6.2010....................................................... 991

10ª Reunião Extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

10.6.2010 .......................................................................................................... 992

19ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 10.6.2010...................... 993

11ª Reunião Extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

10.6.2010 .......................................................................................................... 997

14ª Reunião Ordinária da Comissão de Participação Popular na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 10.6.2010................................... 997

1ª Reunião Especial da Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

11.6.2010 .......................................................................................................... 998

1ª Reunião Especial da Comissão de Saúde na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura, em 14.6.2010..................................................... 1000



____________________________________________________________________________

14ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 16.6.2010................................... 1001

14ª Reunião Ordinária da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

16.6.2010 .......................................................................................................... 1003

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 1005

Manifestações...................................... ................................................................. 1013

MATÉRIA PUBLICADA EM 22 DE JUNHO DE 2010............................................ 1016

Atas............................................... ......................................................................... 1016

20ª Reunião Especial da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 17.6.2010 - Destinada a Homenagear o Sindicato das

Empresas de Turismo no Estado de Minas Gerais - Sindetur-MG .................. 1016

8ª Reunião Ordinária da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

2.6.2010 ............................................................................................................ 1035

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 1037

MATÉRIA PUBLICADA EM 23 DE JUNHO DE 2010............................................ 1042

Atas............................................... ......................................................................... 1042

5ª Reunião Extraordinária da Comissão de Participação Popular na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 16.6.2010...................... 1042

33ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 17.6.2010...................... 1043

34ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 21.6.2010...................... 1043



____________________________________________________________________________

35ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 21.6.2010...................... 1044

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 1045

MATÉRIA PUBLICADA EM 24 DE JUNHO DE 2010............................................ 1081

Atas............................................... ......................................................................... 1081

49ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 22.6.2010 ................................................................................ 1081

21ª Reunião Especial da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 21.6.2010 - Destinada à Entrega ao Sr. Marques Batista

de Abreu do Título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ........... 1135

37ª Reunião Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 22.6.2010 ................................................................................ 1148

Reunião Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura em 23.6.2010 ................................................................................. 1150

20ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 16.6.2010...................... 1150

36ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 22.6.2010...................... 1154

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 1155

Comunicações Despachadas pelo Sr. Presidente....... ..................................... 1273

MATÉRIA PUBLICADA EM 25 DE JUNHO DE 2010............................................ 1274

Atas............................................... ......................................................................... 1274

Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura

em 23.6.2010 .................................................................................................... 1274



____________________________________________________________________________

3ª Reunião Conjunta das Comissões de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária na 4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura, em 25.2.2010..................................................................... 1274

12ª Reunião Ordinária da Comissão de Constituição e Justiça na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 8.6.2010........................ 1275

12ª Reunião Ordinária da Comissão de Administração Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 8.6.2010........................ 1277

1ª Reunião Especial da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a

Proposta de Emenda à Constituição nº 59/2010, em 16.6.2010...................... 1278

2ª Reunião Extraordinária da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia

e Informática na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

16.6.2010 .......................................................................................................... 1278

1ª Reunião Especial da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a

Proposta de Emenda à Constituição nº 61/2010, em 22.6.2010...................... 1280

10ª Reunião Extraordinária da Comissão de Administração Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 22.6.2010...................... 1280

17ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

22.6.2010 .......................................................................................................... 1281

15ª Reunião Ordinária da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

23.6.2010 .......................................................................................................... 1282

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 1283

Comunicações Despachadas pelo Sr. Presidente....... ..................................... 1322

MATÉRIA PUBLICADA EM 26 DE JUNHO DE 2010............................................ 1323

Atas............................................... ......................................................................... 1323



____________________________________________________________________________

50ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 24.6.2010 ................................................................................ 1323

6ª Reunião Extraordinária da Comissão de Participação Popular na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 18.6.2010...................... 1382

13ª Reunião Ordinária da Comissão de Administração Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 22.6.2010...................... 1383

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 1384

MATÉRIA PUBLICADA EM 29 DE JUNHO DE 2010............................................ 1393

Atas............................................... ......................................................................... 1393

7ª Reunião Extraordinária da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

17.6.2010 .......................................................................................................... 1393

3ª Reunião Extraordinária da Comissão de Redação na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 17.6.2010................................... 1394

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 1394

MATÉRIA PUBLICADA EM 30 DE JUNHO DE 2010............................................ 1498

Atas............................................... ......................................................................... 1498

38ª Reunião Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura, em 23.6.2010 ................................................................................ 1498

37ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 22.6.2010...................... 1521

16ª Reunião Ordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

23.6.2010 .......................................................................................................... 1523

1ª Reunião Extraordinária da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre

a Proposta de Emenda à Constituição nº 59/2010, em 23.6.2010................... 1525



____________________________________________________________________________

4ª Reunião Extraordinária da Comissão de Redação na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 24.6.2010................................... 1525

5ª Reunião Extraordinária da Comissão de Redação na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em 25.6.2010................................... 1527

19ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

25.6.2010 .......................................................................................................... 1527

20ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, em

28.6.2010 .......................................................................................................... 1529

Tramitação de Proposições .......................... ...................................................... 1530

Índice Onomástico .................................. ............................................................. 1600



____________________________________________________________________________
1

BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 1º DE JUNHO DE 2010

ATAS

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/5/2010

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - Composição da

Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Leitura de mensagens -

Palavras do Sr. Presidente - Entrega de título - Palavras do Deputado Federal

Armando Monteiro - Apresentação musical.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O locutor - Destina-se esta parte da reunião à entrega ao Sr. Armando de Queiroz

Monteiro Neto, Deputado Federal pelo Estado de Pernambuco e Presidente da

Confederação Nacional da Indústria, do título de Cidadão Honorário do Estado de

Minas Gerais, concedido pelo Exmo. Sr. Governador do Estado, a requerimento do

Deputado Alberto Pinto Coelho, por meio do Decreto de 24/5/2010, publicado no

“Diário do Executivo” de 25/5/2010.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Armando de

Queiroz Monteiro Neto, Deputado Federal pelo Estado de Pernambuco e Presidente

da Confederação Nacional da Indústria - CNI -; Deputado Federal Luiz Fernando

Faria, representando a Câmara dos Deputados; Josué Costa Valadão, Secretário

Municipal de Governo, representando o Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Márcio

Lacerda; Deputado Guilherme Uchôa, Presidente da Assembleia Legislativa do

Estado de Pernambuco; Robson Braga de Andrade, Presidente do Sistema

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Sistema Fiemg - e Presidente

eleito da Confederação Nacional da Indústria; e Olavo Machado Júnior, Presidente

eleito do Sistema Fiemg.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Srs. Presidentes e Vice-

Presidentes das Federações das Indústrias, Diretores da CNI, Diretores da Fiemg,
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Presidentes de sindicatos patronais, empresários, familiares e amigos do Presidente

Armando Monteiro, e do Exmo. Sr. Deputado Federal Júlio Delgado.

Execução do Hino Nacional

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

pela Banda de Música da 4ª Região Militar, sob a regência do Subten. Newton Faria

de Souza.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Leitura de Mensagens

O locutor - Gostaríamos de proceder à leitura de mensagens enviadas pelo Vice-

Presidente da República, José Alencar, e pelo Prefeito Municipal de Belo Horizonte,

Márcio Lacerda.

Mensagem do Vice-Presidente José Alencar. (- Lê:) ”Ilustre Presidente, na

oportunidade em que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais realiza

reunião especial destinada à entrega do título de Cidadão Honorário do Estado de

Minas Gerais ao Dr. Armando de Queiroz Monteiro Neto, levo a V. Exa. meus

cumprimentos pela oportuna iniciativa da homenagem a esse eminente brasileiro, de

tantos serviços prestados a Minas Gerais e ao Brasil. Cidadão de sólidos princípios,

admirável formação profissional e dotado de conhecimento técnico, gerencial e

administrativo, o Dr. Armando de Queiroz Monteiro Neto, na Presidência da

Confederação Nacional da Indústria - CNI -, valorizou e impulsionou a indústria de

nosso país e, como Deputado Federal, tem destacada atuação na vida política

brasileira. Por tudo isso, é motivo de justo orgulho para os mineiros tê-lo entre nossos

concidadãos”.

Mensagem do Sr. Márcio Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte: (-Lê:)

“Prezado Armando de Queiroz Monteiro Neto, com satisfação recebi o convite para

participar da solenidade em que a Assembleia Legislativa lhe outorga o título de

Cidadão Honorário de Minas Gerais. Como, lamentavelmente, não poderei

comparecer, quero, por meio do Secretário Municipal de Governo, Josué Valadão,

cumprimentá-lo por essa homenagem. Sua trajetória de homem público, sempre

amparada na seriedade, na ética e na transparência de suas ações, em defesa do

desenvolvimento social e econômico do País e na melhoria da qualidade de vida dos
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brasileiros, é um grande exemplo para todos nós. Sua experiência e capacidade,

adquiridas à frente do setor industrial, aliadas à sua atuação determinada no

Congresso Nacional, têm mostrado que é possível - e mesmo imprescindível - que os

setores público e privado unam suas energias em favor do estabelecimento de um

novo tempo para o Brasil; um tempo de crescimento sustentado e de justiça social.

Parabéns por mais esse justo reconhecimento ao seu trabalho. Estou certo de que

ele irá fortalecer, ainda mais, a dedicação e o profissionalismo que distinguem sua

atuação”.

Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Armando de Queiroz Monteiro Neto, Deputado Federal e Presidente da

Confederação Nacional da Indústria; Luiz Fernando Faria, Deputado Federal,

companheiro do Partido Progressista, representando a Câmara Federal; Josué Costa

Valadão, Secretário Municipal de Governo, representando o Prefeito de Belo

Horizonte, Sr. Márcio Lacerda; Deputado Guilherme Uchôa, Presidente da

Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, meu companheiro de jornada;

Robson Braga de Andrade, meu fraterno amigo, Presidente do Sistema Federação

das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Sistema Fiemg - e Presidente eleito da

Confederação Nacional da Indústria; Olavo Machado Júnior, Presidente eleito do

Sistema Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Sistema Fiemg -, meu

caro amigo; boa-tarde. De forma muito especial e carinhosa, enaltecemos a presença

ilustre dos familiares do nosso homenageado: sua esposa, Mônica Guimarães; seus

pais, Armando Queiroz Monteiro Filho e Maria do Carmo Magalhães Monteiro; e seu

filho Armando Monteiro Bisneto.

Ilustres empresários, Presidentes de confederações, ilustres parlamentares,

senhoras e senhores, é motivo de grande júbilo para toda Minas Gerais a concessão

da cidadania honorária de nosso Estado ao empresário e líder político pernambucano

Armando de Queiroz Monteiro Neto. Presidindo a CNI, nosso homenageado vem-se

destacando em sua vida pública pela prática do empreendedorismo e de uma firme

liderança, além da permanente defesa do desenvolvimento econômico e industrial do

País. Parlamentar de decisiva presença na Câmara Federal, tem-se destacado pela

atuação referente às questões tributárias e trabalhistas, além de acompanhar
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atentamente os desdobramentos da crise econômica mundial, não só nas comissões

criadas para esse fim, como na disposição em levar suas sugestões ao governo

federal. Com sua dupla formação universitária nas áreas de direito e administração,

esteve à frente de importantes empreendimentos industriais no Nordeste. É também

descendente de famílias das mais ilustres de seu Estado.

No momento em que passa a ser sucedido pelo mineiro Robson Andrade na maior

das associações empresariais do Brasil, fundada pelo saudoso mineiro Euvaldo Lódi,

retorna à memória de todos a forte contribuição de Minas e Pernambuco à construção

da nação e da identidade brasileiras. A expansão da economia colonial que nos

levaria aos primeiros sentimentos nativistas, desaguando, com indignação, lutas e

sacrifício de seus líderes, na ansiada independência, é fruto da existência dessas

duas províncias transformadas em motores de nossa história, responsáveis por dois

notórios momentos de riqueza: o do açúcar e o do ouro. São momentos cruciais para

o surgimento e a lapidação da brasilidade - o sentimento de pertencer a este vasto e

contínuo espaço - pelas ousadas reações ao opressivo domínio português, gerando

heróis autênticos, vindos do seio do povo.

Minas e Pernambuco são, desde seu início, artífices da história nacional, como

testemunham os atos tão simbólicos da criação de nossas bandeiras. O compromisso

mineiro com a liberdade, presente na frase latina que acompanha o triângulo

vermelho, foi desenhado e escrito pelos próprios inconfidentes, chefiados pelo tão

emblemático Tiradentes, simples alferes, mas dotado de coragem suficiente para se

transformar no mártir anunciador da futura República. A flâmula do Leão do Norte, por

sua vez, foi criada em plena Revolução Pernambucana, em 1817, reação à

espoliação da Corte, instalada no Rio de Janeiro, pelos impostos que visavam

sustentar o monarca português, num episódio bastante semelhante à extorsão

representada pela cobrança do quinto de nossos mineradores para financiar o

enriquecimento de Lisboa. Prenunciando uma nova era, apresenta o arco-íris raiando

no céu iluminado pelo sol do futuro, com uma estrela dourada representando o

Estado de Pernambuco. Já o desenho da cruz, além de evocar a primeira

denominação do Brasil, Terra de Vera Cruz, conclama os cidadãos à fé e ao

entendimento. Os pernambucanos, decorridos poucos anos daquela primeira
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revolução, rebelaram-se contra o autoritarismo de D. Pedro I por ter dissolvido nossa

primeira Assembleia Constituinte, renegando com essa medida a possibilidade de

maior autonomia para as províncias. Liderando a Confederação do Equador, o povo

de Pernambuco assumiu a revolta, na qual se destacou a coragem de Frei Joaquim

do Amor Divino, que, de modo semelhante ao que ocorreu com Tiradentes, ficou

conhecido por seu apelido humilde: Frei Caneca. Mineiros e pernambucanos foram,

pois, os primeiros a divulgar pelo Brasil as grandes ideias iluministas

consubstanciadas na independência e na liberdade, origem do progresso, da justiça e

da felicidade coletiva justificados pela soberania nacional.

Nesta hora em que o destino nacional merece um novo e autêntico pacto federativo,

com a busca de um equilíbrio mais significativo entre os diversos entes federados,

retornando à essência da Constituição de 1891, instauradora da República, reveste-

se de grande importância a substituição de um pernambucano por um mineiro na

condução da CNI. Trata-se da garantia de continuidade conferida a um trabalho que

vem ajudando a indústria brasileira a se desenvolver em todos os seus segmentos,

facilitando e impulsionando o ambiente de negócios. Para que o Brasil efetivamente

ocupe um lugar de maior importância, quando o mundo vive uma profunda

transformação de suas lideranças, é preciso que tenha uma indústria realmente forte

e diversificada. Nesse âmbito altamente competitivo, o crescimento industrial é

garantia não só de um desenvolvimento sustentável como de nossa própria

soberania. Parlamentares e lideranças industriais partilham, portanto, das mesmas

bandeiras, entre elas menos impostos e mais investimentos em educação e em

infraestrutura.

Armando Monteiro Neto é um defensor entusiasta das grandes questões nacionais,

que também são as nossas mais caras reivindicações. Receba, pois, caro amigo, o

pleno reconhecimento do povo de Minas Gerais ao dinamismo do cidadão, político e

empresário já merecedor de uma consolidada projeção internacional, à qual se

somam o afeto e o carinho de nossa gente. Muito obrigado.

Entrega de Título

O locutor - Neste momento, o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado

Alberto Pinto Coelho, fará a entrega do título de Cidadão Honorário do Estado de
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Minas Gerais ao Sr. Armando de Queiroz Monteiro Neto, Deputado Federal pelo

Estado de Pernambuco, que será trazido por acólitos do Exército Brasileiro. O título

traz os seguintes dizeres: “Cidadania Honorária do Estado de Minas Gerais. O

Governador do Estado de Minas Gerais, nos termos do decreto publicado no dia

25/5/2010 e a requerimento da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

concede ao Sr. Armando de Queiroz Monteiro Neto o título de Cidadão Honorário do

Estado de Minas Gerais, por sua relevante contribuição para o engrandecimento da

terra mineira. Belo Horizonte, 27/5/2010. Antonio Augusto Junho Anastasia,

Governador do Estado de Minas Gerais, e Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente

da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.”.

O Sr. Presidente - Peço aos dois grandes líderes da indústria de Minas, Robson

Andrade e Olavo Machado, que me acompanhem neste ato simbólico e soberano.

- Procede-se à entrega do título.

Palavras do Deputado Federal Armando Monteiro

Boa tarde a todos. Saúdo o Deputado Alberto Pinto Coelho, Exmo. Sr. Presidente

da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a quem agradeço essa

distinção, a honraria que me concede nesta inesquecível e significativa homenagem;

o Deputado Federal Luiz Fernando Faria, meu colega, agradecendo-lhe a presença; o

Deputado Federal Júlio Delgado, nosso colega, companheiro, grande parlamentar de

Minas Gerais; o Deputado Guilherme Uchôa, nosso amigo, dileto companheiro,

Presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, que comparece hoje a este

nosso evento. Agradeço-lhe muito e também a uma expressiva delegação

parlamentar de Pernambuco que aqui comparece prestigiando-nos. Permitam-me

nominá-los: Deputado Sebastião Rufino, Deputado Airinho, Deputado João Fernando

Coutinho, Deputado Soldado Moisés, Deputada Elina Carneiro. Agradeço-lhes muito

a presença. Saúdo Josué Costa Valadão, Exmo. Sr. Secretário Municipal de Governo,

que representa neste ato Márcio Lacerda, Prefeito de Belo Horizonte; Robson Braga

de Andrade, nosso estimado amigo, companheiro de lutas, Presidente da Fiemg e

Presidente eleito da CNI; Olavo Machado Júnior, Presidente eleito da Fiemg; Carlos

Eduardo Moreira Ferreira, nosso companheiro, Conselheiro Emérito da CNI; os

Presidentes de Federações da Indústria de todo o País que aqui comparecem hoje,
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diletos companheiros que nos ajudaram nesses anos a conduzir os destinos da CNI,

que nunca nos faltaram com apoio, solidariedade e orientação.

Temos aqui ainda os companheiros Antônio Carlos da Silva, Presidente da

Federação das Indústrias do Amazonas; Edílson Baldez, Presidente da Federação

das Indústrias do Maranhão; Rivaldo Neves, Presidente da Federação das Indústrias

de Roraima; Flávio Azevedo, Presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande

do Norte; José Carlos Lira de Andrade, Presidente da Federação das Indústrias de

Alagoas; Lucas Izoton, Presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo;

Paulo Simão, Presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil;

Melvyn, Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção.

Saudamos ainda os Presidentes de sindicatos vinculados à Fiemg, além de

companheiros do movimento empresarial do Brasil, Presidentes de associações

setoriais da indústria, mineiros que representam as mais expressivas associações.

Cumprimento especialmente os meus familiares, meu pai, minha mãe, minha esposa,

meu filho, parlamentares, amigos, representantes da imprensa, companheiros que

nos ajudaram a dirigir a CNI e o seu sistema, como o Superintendente Corporativo do

Sistema, Antônio Carlos Brito Maciel; o Prof. José Manoel de Aguiar Martins, Diretor

Nacional do Senai; e o nosso grande amigo e chefe de gabinete da CNI, Cid Ferreira

Lopes, que é mineiro também.

Senhoras e senhores, receber o título de Cidadão Honorário de Minas, outorgado

por sua Assembleia Legislativa, Casa da cidadania e da liberdade, é uma deferência

que me sensibiliza e emociona. Recebo-o com a consciência de que me é outorgado

mais pelo papel institucional que desempenho ao presidir a Confederação Nacional

da Indústria que pelos meus méritos pessoais. Vejo-o como um reconhecimento

eloquente ao que a indústria agrega ao País, sua valiosa contribuição ao

desenvolvimento sustentável, à geração de emprego e renda e à construção de uma

sociedade mais justa e fraterna.

Na pessoa do Presidente desta Assembleia, Deputado Alberto Pinto Coelho,

agradeço esta honrosa homenagem que me prestam os representantes do povo de

Minas Gerais, plenamente consciente da responsabilidade que implica ser cidadão

honorário de um Estado reconhecido como polo político do Brasil.
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Tenho pelo Legislativo o maior apreço. Dos três Poderes, é o que melhor

representa a sociedade, dando vez e voz às minorias, garantindo a vontade da

maioria. É uma escola de cidadania, de respeito à adversidade, de resolução

civilizada dos conflitos. É aqui que se forjam os estadistas, e Minas, como celeiro de

tantos deles, tem em sua Assembleia Legislativa uma verdadeira universidade de

política. Daí a importância adicional desse título para mim, aprendiz de uma arte que

tem em Minas seu ponto de referência. Ser cidadão mineiro é estar na companhia de

uma ilustre galeria de vultos nacionais, estadistas, intelectuais e artistas, como

Tiradentes, Tancredo Neves, Juscelino Kubitschek, Israel Pinheiro, Carlos Drummond

de Andrade, Aleijadinho e tantos outros que hoje figuram no panteão da Pátria.

Citamos também empresários do porte de Euvaldo Lodi e Américo Renê Giannetti,

que fundaram a CNI, e tantos outros que ajudam a construir esta grande nação. Aliás,

no campo empresarial, Minas exerce papel de grande destaque. Para mim, é uma

satisfação saber que serei sucedido na Presidência da CNI por um grande

empresário mineiro, Robson Braga de Andrade, garantia de que o setor estará sob

seguro e competente comando.

Sinto a emoção deste momento ao falar para os representantes políticos de um dos

Estados de maior destaque da Federação, cuja história marca e define a

nacionalidade brasileira. Tornou-se um axioma da política brasileira dizer que para

onde Minas se inclinar irá o Brasil. Não é exagero nem retórica ufanista, mas uma

realidade. A singularidade de Minas começa com sua configuração geográfica: é o

Estado brasileiro que tem o importante papel de servir de conexão entre as regiões

brasileiras. Minas é a síntese do Brasil, tem o semiárido do Nordeste, o cerrado do

Centro-Oeste, as terras férteis do Sul e a riqueza hidrográfica do Norte. Sente, por

isso mesmo, como nenhum outro, a pulsação nacional, o que lhe permite exercer o

papel de ponto de equilíbrio na vida política da Nação.

Permita-me evocar neste momento o grande Afonso Arinos para reproduzir algo

que considero tão expressivo na definição dessa centralidade do papel fundamental

de Minas. Dizia o grande mineiro Afonso Arinos: “Minas é o centro, e o centro não

quer dizer imobilidade, porém peso, densidade, nucleação, vigilância atenta, ação

refletida, mas fatal e decisiva. Minas foi, é e será sempre o centro. As suas terras
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tocam os climas do Norte. Participa dos climas úmidos e florescentes da orla

litorânea. A oeste, da civilização do couro. Ao sul, confina com a riqueza paulista. Daí

a sua posição histórica, que é um imperativo geográfico, econômico e étnico. Tende

para a direita, quando a ordem periga. Tende para a esquerda, quando periga a

liberdade. Age por compensação, como as defesas orgânicas, posição central que

alguns Estados do Brasil por vezes não compreendem, mas sempre agradecem

quando, serenadas as paixões, analisam de boa-fé os resultados.”. Não é, pois, de

estranhar que tenha tido papel fundamental no curso dos movimentos políticos e

sociais que moldaram o desenvolvimento e a personalidade deste país. Não há um só

acontecimento importante da História do Brasil em que Minas não se tenha feito

presente de maneira seminal, deixando sua assinatura e contribuição.

A própria Independência já estava anunciada e definida na manifestação heroica

dos inconfidentes de Ouro Preto. No curso da consolidação da República, a aliança

Minas-São Paulo, enquanto durou, foi fator de equilíbrio com a famosa política do

café com leite, responsável pela sustentação do poder civil.

Quando o modelo da Velha República se rompeu com a eclosão da Revolução de

1930, Minas, mais uma vez, teve papel decisivo de captar os ventos transformadores

daquele momento. Todavia, a Revolução desviou-se de seus propósitos liberais e

desaguou na ditadura do Estado Novo em 1937. Coube outra vez a Minas a primazia

da primeira reação consistente que abalaria os alicerces da ditadura: o “Manifesto dos

Mineiros”, firmado em outubro de 1943, quando a ditadura ainda exibia força e

infundia temor.

Foi gesto libertário, em consonância com o dístico da bandeira mineira - liberdade,

ainda que tardia -, que envolveu e expôs figuras de sua vida pública, que, por muitos

anos, figurariam como paradigmas morais e intelectuais da política nacional. São

políticos até hoje evocados como exemplares, quase todos forjados na tribuna desta

Casa, que tem a tradição de formar estadistas. Dentre muitos outros signatários do

Manifesto, estavam Adauto Lúcio Cardoso, Dario de Almeida Magalhães, Afonso

Arinos, Milton Campos, Virgílio de Melo Franco, Artur Bernardes - pai e filho -,

Magalhães Pinto, Bilac Pinto, Pedro Aleixo, além de intelectuais da estatura de Pedro

Nava e Luís Camilo de Oliveira Neto. O Manifesto dos Mineiros abriu caminho para
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que outros movimentos da mesma natureza viessem a público. Lá há frase que define

o profundo sentido de nacionalidade deste Estado: “Minas não seria fiel a si mesma

se abandonasse sua instintiva inclinação para sentir e realizar os interesses

fundamentais de toda a Nação”. É sob essa inspiração que até hoje os mineiros têm

influído sobre a política nacional. A transferência da Capital para Brasília, com a

consequente interiorização do desenvolvimento e a ampliação da fronteira agrícola

nacional, é obra de insigne mineiro Juscelino Kubitschek, responsável pela definitiva

opção do País pelo regime de livre iniciativa. É ele o modernizador do nosso

capitalismo. Tancredo Neves é o símbolo da Nova República, responsável pelo mais

longo período de vigência do Estado Democrático de Direito de toda a nossa história

republicana. Em março, celebraram-se os 25 anos de seu trágico e simultaneamente

épico desaparecimento, mas sua obra aí está. Em outubro, ocorrerá a sexta eleição

presidencial em ambiente de liberdade plena. Quatro partidos ocuparam a

Presidência da República, sem que qualquer abalo institucional disso resultasse. Para

os mais jovens, pode parecer banal, mas os mais experientes sabem que se trata de

conquista importante da sociedade brasileira, conquista obtida sem violência, dentro

do espírito de conciliação, que não pode ser confundida com submissão. Os avanços

institucionais, que desde então se acumulam e se refletem no desenvolvimento

econômico e social, mostram o acerto da opção pela transição pacífica. A liderá-la, a

sabedoria, a autoridade moral e a ousadia de Tancredo Neves, que, naqueles dias,

personificou não apenas Minas, mas todo o sentimento nacional.

Ao fazer esse retrospecto sucinto, não apenas evoco o passado, mas contextualizo

o presente. Não é casual que os dois principais pré-candidatos à Presidência da

República tenham iniciado sua jornada eleitoral aqui. Convém lembrar que Minas,

terra de estadistas, nos deu sete Presidentes da República: Afonso Pena, Delfim

Moreira, Wenceslau Braz, Arthur Bernardes, Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves e

Itamar Franco. Quando se quer sondar o sentimento do Brasil profundo, Minas é o

ponto de partida. Entre tantos ditos mineiros que inspiram a vida pública nacional,

colho dois, que resumem os demais: “É conversando que a gente se entende” e “Em

briga de político, geralmente perdem os dois”. Diz-se também por aqui que mineiro

nem briga nem faz as pazes, dito que, sob a aparência de blague, encerra sabedoria:
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a de que a vida, sobretudo a vida pública, é dialética permanente em que deve

prevalecer a busca do equilíbrio, do consenso, cada qual se dispondo a ceder para

evitar o conflito e o confronto, em que todos perdem, mesmo os que ganham.

Se o Brasil, hoje, exibe números robustos em sua economia e estabilidade

institucional, é porque soube absorver essas lições. Os ganhos são significativos,

estimulantes, mas não autorizam a acomodação. Há desafios consideráveis no

horizonte, que exigem, como pressuposto de medidas econômicas sensatas, a busca

e a construção de convergências. Em uma palavra: engenharia política. O Brasil saiu-

se relativamente bem quanto à crise financeira de 2008. As principais economias

mundiais foram abaladas em diferentes escalas. O Brasil defendeu-se bem, mas não

saiu ileso, sofreu consequências, que se refletem na redução da sua taxa de

crescimento. Em decorrência, o País terminou 2009 com queda no PIB de 0,2%.

Felizmente, graças às providências rápidas e sensatas, estamos em processo de

recuperação. O PIB brasileiro em 2010 pode vir a registrar taxa de crescimento de

6%, com uma liderança da indústria, que deverá crescer 8% este ano. Considerando

a indústria de transformação como um todo, o Brasil poderá voltar ao patamar pré-

crise, ainda neste semestre. As expectativas para o ano são positivas. A confiança

dos empresários segue em alta.

Não podemos, porém, nos acomodar. Os desafios são proporcionais às conquistas

já estabelecidas. Nosso desafio maior é garantir a sustentabilidade da recuperação já

obtida. Nosso ajuste priorizou a manutenção do consumo. Os principais instrumentos

utilizados nas esferas fiscal, tributária e creditícia mantiveram a demanda do mercado

interno. Mas essa opção gerou, por outro lado, efeitos colaterais preocupantes. A taxa

de poupança agregada da economia reduziu-se de 18% para 14,6%. A participação

do investimento no PIB passou de 18,7%, em 2008, para 16,7%, em 2009.

O desafio está claro. Para sustentar um forte ritmo de crescimento é necessário

elevar a taxa de investimento, e isso necessariamente nos remete a um ajuste fiscal,

à redução do gasto público. Seja quem for o Presidente da República, terá de se

defrontar com essa realidade, com a necessidade de reduzir o custo-Brasil, que se

traduz em um conjunto de ineficiências sistêmicas que comprometem o desempenho

da economia brasileira. E terá de obter respaldo político para consegui-lo. A palavra-
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chave, mas uma vez, é “convergência”. Acima dos partidos e das ideologias, há o

País. Temos condições potenciais de garantir a recuperação da economia brasileira e

dar-lhe sustentabilidade cada vez maior. Para isso, no entanto, temos de aumentar o

esforço interno de modernização de nossas instituições econômicas e políticas. O

quadro político nos tranquiliza. Nenhum dos candidatos à Presidência da República

acena com rupturas ou projetos inconsequentes. Todos reconhecem os ganhos tanto

no campo político quanto no econômico e no social, estabelecidos de forma

cumulativa desde o advento da Nova República. Esse é um ganho cultural

considerável, que estabelece bases firmes de ordem e progresso. Fala-se hoje em

avançar, não em mudar, em romper, em negar o que foi feito - estamos afastados

desse paradigma. Nesse cenário, sem dúvida é mais fácil planejar a médio e longo

prazos, investir, arriscar.

A CNI, por sua natureza de entidade empresarial, privilegia a competitividade, a

criação de ambiente propício aos negócios. Nossa agenda é horizontal. Focaliza

ações que afetam, de modo uniforme, todos os setores e todos os temas que

envolvem o ambiente de negócios: tributação, relações de trabalho, infraestrutura,

educação, inovação, meio ambiente, financiamento e segurança jurídica. São temas

complexos, que apresentam, em sua evolução, velocidade desigual, sempre inferior

às exigências do tempo econômico e ao ritmo dos desafios de competitividade das

empresas. A iniciativa privada é sempre mais ágil que o Estado. Daí a prioridade e a

urgência da agenda de reformas para os futuros governo e Congresso.

As principais reformas, como a tributária e a trabalhista, dependem de mudanças na

Constituição, o que exige três quintos dos votos, em dois turnos de votação, em cada

uma das Casas do Legislativo. Não é fácil realizar essas mudanças, mas é viável,

desde que haja forte liderança e determinação política. São ações que exigem grau

de mobilização bem mais ao alcance de governo em início de mandato, sob o impulso

do calor das urnas e eleitoralmente capitalizado. O futuro Presidente da República

não poderá perder tempo.

A CNI, com base nas conclusões do IV Encontro Nacional da Indústria e no Mapa

Estratégico da Indústria 2007-2015, elaborou o documento “A Indústria e o Brasil -

uma agenda para crescer mais e melhor”, que apresenta a visão do setor industrial
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sobre o Brasil dos próximos quatro anos e enumera 12 prioridades para que o País

cresça em ritmo mais rápido e com sustentabilidade. Essa proposta tem a ambição de

imaginar que o Brasil pode dobrar sua renda “per capita” a cada 15 anos. Para isso, o

Brasil precisa ter taxa média de crescimento de 5,5%, o que é algo razoável. Para

que tenham ideia, nas duas décadas passadas, a renda “per capita” do Brasil crescia

a uma taxa de 0,5%. Isso significa dizer que precisaríamos de 137 anos para dobrar a

renda do País. Por ocasião do memorável encontro com os candidatos à Presidência

da República, que a CNI realizou no último dia 25 e que representa o exercício

democrático de diálogo franco e aberto, dissemos, ao final da nossa fala, que o Brasil

poderá ter o tamanho das nossas ambições. Vamos, portanto, construir juntos as

condições para que o Brasil cresça mais e melhor.

Minas, mais uma vez, será decisiva, pelo que simboliza em termos de equilíbrio e

ciência política. A administração dos Governadores Aécio Neves e Antonio Anastasia,

a mais bem-avaliada do País, mostrou que é possível interagir com adversários

políticos sem prejuízo do interesse público. Estabeleceu convivência exemplar com o

governo federal, sem abrir mão de seus postulados partidários, e chega às eleições

cortejada e reconhecida por aliados e adversários. Essa capacidade de agregar

facções distintas em torno de metas comuns será indispensável ao Brasil pós-

eleitoral, para que se consolidem as conquistas e novos avanços se estabeleçam.

Em nome da indústria brasileira, agradeço mais uma vez a esta Assembleia

Legislativa e ao seu Presidente a outorga da cidadania mineira, distinção que

procurarei honrar. Recebo-a como um estímulo para, da tribuna do Parlamento e nos

embates da vida empresarial, levar adiante as bandeiras da democracia, da livre

iniciativa e, sobretudo, da concórdia e do bom-senso - lições que Minas não se cansa

de transmitir ao Brasil. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a Banda de Música da 4ª Região

Militar, que, sob a regência do Subten. Newton Faria de Souza, apresentará um “pot-

pourri” de músicas regionais.

- Procede-se à apresentação musical.

O Sr. Presidente - A Presidência agradece as ilustres presenças e cumprimenta, em
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nome do povo das Minas Gerais, o ilustre cidadão mineiro Armando de Queiroz

Monteiro Neto.

ATA DA 13ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 27/5/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado Rômulo Veneroso -

Exibição de vídeo - Execução do Hino da Força Expedicionária Brasileira - Entrega de

placa - Palavras do Sr. Ricardo Pedrosa - Palavras do Veterano Eduardo Augusto dos

Santos - Palavras do Deputado Federal Ciro Pedrosa - Palavras do Sr. Presidente -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Doutor Viana - Maria Tereza Lara - Rômulo Veneroso.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

- A Deputada Maria Tereza Lara, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a comemorar os 65 anos do fim da Segunda

Guerra Mundial e homenagear os ex-combatentes mineiros da Força Expedicionária

Brasileira - FEB.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Cap. Divaldo

Medrado, Diretor da Associação dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira de

Belo Horizonte; Cel. Amauri José Rodrigues, Chefe do Estado-Maior da 4ª Região

Militar, representando o Sr. Nelson Jobim, Ministro da Defesa; Deputado Federal Ciro
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Pedrosa; Maj. Guilherme Motinha Nunes, Comandante da Companhia de Comando

da 4ª Região Militar, representando o Gen.-Div. Ilídio Gaspar Filho, Comandante da

4ª Região Militar; Brig.-Ar José Magno Resende de Araújo, Chefe de Assessoria

Parlamentar, representando o Ten.-Brig. Juniti Saito, Comandante da Aeronáutica; e

Deputado Rômulo Veneroso, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem.

Execução do Hino Nacional

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

pela Banda da PMMG, sob a regência do 1º-Ten. José Geraldo dos Santos.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Rômulo Veneroso

Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais; Exmos. Srs. Cap. Divaldo Medrado, Diretor da Associação

dos Veteranos da FEB de Belo Horizonte; Cel. Amauri José Rodrigues, Chefe do

Estado-Maior da 4ª Região Militar, representando o Ministro da Defesa, Nelson

Jobim; Deputado Federal Ciro Pedrosa; Maj. Guilherme Motinha Nunes, Comandante

da Companhia de Comando da 4ª Região Militar, representando o Gen.-Div. Ilídio

Gaspar Filho, Comandante da 4ª Região Militar; Brig.-Ar José Magno Resende de

Araújo, Chefe de Assessoria Parlamentar, representando o Ten.-Brig. Juniti Saito,

Comandante da Aeronáutica; demais autoridades presentes, cumprimento aqui minha

esposa Marcilene e todos os funcionários desta Casa que tão bem nos acolheram

nesta noite e prepararam este grande momento para todos nós.

Tive a oportunidade de visitar o Museu da FEB em Belo Horizonte, há poucos dias.

Lá, na entrada, uma frase escrita chamou-me a atenção para este grande momento:

“Conspira contra sua própria grandeza o povo que não cultua seus feitos heroicos”. É

por isso que, neste momento, agradecemos a Deus e ao povo mineiro a oportunidade

de estarmos aqui prestando esta homenagem.

No dia 8 de maio, comemoramos 65 anos do término da Segunda Guerra Mundial.

Comemoramos a vitória da democracia sobre o nazismo e o fascismo, regimes

totalitários responsáveis pelo extermínio de milhões de inocentes seres humanos. E o

Brasil, seguindo sua vocação democrática e humanitária, esteve lá, nos campos de
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batalha, contribuindo com eficiência, determinação e, sobretudo, com êxito nas

responsabilidades assumidas.

É sobre esta extraordinária Força Expedicionária Brasileira - FEB - que me incumbe

falar nesta tribuna para expressar a profunda gratidão do povo brasileiro. Tenho

convicção de que precisamos reiterar o valor histórico da FEB, fundamental que foi na

defesa dos ideais democráticos e libertários das nações aliadas contra o totalitarismo

dos países do Eixo.

É mister resgatar a imensa dívida que temos para com os bravos soldados

brasileiros, vários aqui presentes nesta solenidade, para os quais peço uma salva de

palmas. Eles embarcaram para as frentes de combate arriscando suas vidas, mas

tendo como ideal a construção de um mundo melhor.

Até 1942, o Brasil se manteve fora do cenário da guerra, dentro de seus ideais

pacíficos. No entanto, o verdadeiro genocídio praticado pela tirania de Hitler e

Mussolini, além do afundamento de navios mercantes brasileiros por navios alemães

e da grande comoção popular, levaram nosso governo a criar a Força Expedicionária

Brasileira, em 1943, com a finalidade de defender o País e contribuir para a garantia

da permanência dos ideais democráticos, fortemente ameaçados naquele instante, no

mundo.

Sendo assim, 25 mil brasileiros embarcaram, em meados de 1944, para as frentes

de combate italianas, arriscando suas vidas, enfrentando situações as mais adversas

e embrenhando-se numa luta insana de quase um ano, tendo tombado 481 dos

nossos. A bravura, o esforço e o destemor dos nossos pracinhas não foram em vão,

pois logo vieram as vitórias: ocupação de Massarosa, tomada de Camaiore, queda de

Monte Prano, que prenunciavam a derrota do adversário. Início de 1945, e nossas

tropas participaram de modo decisivo da conquista de Monte Castelo, Castelnuovo e

Montese, para, logo em seguida, participar também da capitulação do último corpo do

exército inimigo no território italiano.

Junto com as demais forças aliadas, os soldados brasileiros comemoraram, no dia

8/5/45, a rendição da Alemanha, que seria seguida pelas demais nações do Eixo até

agosto daquele ano. No mundo, ficaram fortalecidos os preceitos de liberdade e de

democracia, e, no Brasil, caiu por terra o Estado Novo de Getúlio Vargas, com o seu
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regime militar.

Os tempos se foram, e, até hoje, temos muito a lamentar por não termos valorizado

internamente, reconhecido e dado a justa dimensão ao sacrifício passado por nossos

heróis nos campos de batalha. Temos de enaltecer e agradecer a esses febianos e

familiares por tudo que fizeram por nós; exaltar a memória dos que tombaram nos

campos de batalha e dos que ali estiveram, mas já partiram para outras plagas, e nos

manifestar pesarosos por aqueles que não puderam estar aqui presentes nesta

sessão solene da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Nestas merecidas homenagens aos nossos heróis, é importante agradecer também

e incentivar aqueles que querem recontar e valorizar a participação do Brasil na

Segunda Guerra, seja por meio de palestras proferidas a nossa juventude; de

homenagens, como a que aconteceu no Congresso Nacional no último dia 15 de

março, feita pelo nosso Deputado Ciro Pedrosa; ou por meio de lançamentos de livros

alusivos ao acontecimento, podendo citar os lançamentos recentes “A Minha

Segunda Guerra”, de João Barone; “Nos Bastidores da Força Expedicionária

Brasileira”, do Capitão Divaldo Medrado, que nos honra muito com sua presença - ele

foi gravemente ferido em combate no dia 12/12/44, em Monte Castelo, quando

comandava seu grupo de combate -; assim como também o “Diário da Segunda

Guerra“, relatos do ex-combatente Jésus Ramos, já no prelo.

Procurando recontar a verdadeira história da participação do Brasil no conflito

mundial, querem fazer justiça aos expedicionários e permitir às próximas gerações

que conheçam e se orgulhem desses 25 mil brasileiros, aqui tão bem representados.

Uma iniciativa que também merece destaque é a instalação da Frente Parlamentar

Mista da Revalorização Histórica da FEB na Câmara Federal, em dezembro de 2009,

por iniciativa do Deputado Federal Ciro Pedrosa, com assinaturas de 199 Deputados

Federais e 33 senadores, com o objetivo de restabelecer a verdade e resgatar, pelo

menos em parte, a imensa dívida que temos para com os pracinhas e suas famílias.

Nossos agradecimentos a todos que contribuíram para que este evento

acontecesse: ao Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa; ao

Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente da Mesa, que conduz os trabalhos desta

noite; aos demais colegas Deputados, pelo apoio, bem como a toda a equipe da
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Assembleia Legislativa; à nossa equipe de trabalho; ao Ricardo Pedrosa, nosso

incentivador e admirador entusiasta, neto do ex-combatente Cabo Escrevente Jésus

Ramos e herdeiro de seus escritos; ao Marcos Renault, pesquisador e colecionador

de objetos da Segunda Guerra Mundial, grande defensor da causa, pessoa

excepcional que tive a honra de conhecer, filho do ex-combatente João Lavor dos

Reis, que também nos honra com a sua presença. Agradecemos também aos dignos

representantes das Forças Armadas, ao Exército, à Polícia Militar, que nos

presenteou com a belíssima apresentação da sua banda musical sob o comando do

Ten. Santos; à Polícia Civil; aos alunos das escolas Frei Orlando e Pitágoras, de Belo

Horizonte, e demais autoridades presentes.

Temos a convicção de que esta página da nossa história precisa ser recontada e

disseminada no meio da nossa juventude, imitando nossos irmãos europeus, que

valorizam até hoje seus heróis da Segunda Guerra Mundial. Se hoje temos uma

democracia forte e estável, devemos ser gratos àqueles que bravamente lutaram por

ela há 65 anos.

Encerro cumprimentando e agradecendo do fundo da minha alma aos

expedicionários aqui presentes, aos ausentes, aos que já se foram e aos que

tombaram em prol do nosso povo e da humanidade. Parabéns a todos e muito

obrigado.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Execução do Hino da Força Expedicionária Brasileira

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a “Canção do Expedicionário”, hino da

FEB, que será interpretado pelo Veterano Rafael Inácio Brás, acompanhado pela

Banda da Polícia Militar, sob a regência do 1º-Ten. José Geraldo dos Santos.

- Procede-se à execução do Hino da Força Expedicionária Brasileira.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Doutor Viana, representando o Deputado

Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega ao

veterano Cap. Divaldo Medrado, Diretor da Associação dos Veteranos da Força
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Expedicionária Brasileira de Belo Horizonte, de placa alusiva a esta homenagem. A

placa contém os seguintes dizeres: “Em defesa da paz e em prol do bem-estar e da

segurança da humanidade é que os destemidos combatentes da Força

Expedicionária Brasileira - FEB - envidaram seus esforços, com sacrifícios que

culminaram na gloriosa vitória dos Aliados no embate contra o nazifascismo. A

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em comemoração aos 65 anos do término

da Segunda Guerra Mundial, presta reverência e externa sua gratidão aos ex-

combatentes mineiros da FEB, pelos meritosos serviços prestados à Pátria”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida, para também proceder à entrega da

placa, o Deputado Rômulo Veneroso, autor do requerimento que suscitou esta

reunião tão especial nesta noite, na Assembleia Legislativa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Ricardo Pedrosa

Sr. Presidente, senhoras e senhores Deputados, autoridades civis e militares,

senhores ex-combatentes, professores e alunos da escola Frei Orlando, em

homenagem ao febiano Frei Orlando, há 65 anos, terminava a maior guerra já

produzida pelo homem, em países envolvidos, em armamentos utilizados, em

soldados envolvidos, em sofrimento e em mortes.

Há mais de 65 anos, a pátria mãe chamou seus jovens filhos de várias partes do

País para lutarem em favor da liberdade. Vários filhos de Minas deixaram seus lares,

suas vidas, seus pais e seguiram o chamado, unindo-se à recém-formada Força

Expedicionária Brasileira.

A FEB, na sua maioria, era formada por jovens civis com a idade média de vinte e

poucos anos, brasileiros, militares, lavradores, pedreiros, comerciantes, estudantes,

médicos, contadores, escriturários, advogados e tantos outros. Pelo sangue

derramado de nossos compatriotas no litoral brasileiro, fruto do braço covarde dos

governos nazista e fascista, nossos novatos soldados da FEB se transformariam em

verdadeiros guerreiros em busca de justiça.

Um total de 20.334 soldados foi lutar em solo italiano. Ali sofreram com o horror da

guerra, “um inferno na terra”, o bombardeio dos aviões nazistas, a forte artilharia do

inimigo preparado e bem experiente no conflito, o frio, o medo, a saudade de seus
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entes queridos, a miséria que os assolava. Nossos queridos soldados combateram,

mataram, foram feridos, morreram. Sofremos, mas vencemos as batalhas das quais

nos incumbiram.

Nossos soldados voltaram ao Brasil, foram recebidos nos braços do povo,

brasileiros que também apoiaram essa odisseia em solo italiano. Fomos festejados,

mas, com o passar do tempo, as gerações cada vez menos sabem dessa história

cheia de coragem e de patriotismo.

Hoje, esses senhores, com média de idade de 90 anos - creio que no Brasil talvez

restem 3 mil ex-combatentes vivos -, continuam a lutar bravamente para que essa

história não seja esquecida.

Eu, Ricardo Wilson Ramos Pedrosa, em nome da minha família, em memória de

meu avô, ex-combatente Jésus Ramos, em memória dos que morreram em combate

e daqueles que faleceram depois, em nome do grupo histórico FEB, senhores

membros da Força Expedicionária Brasileira, pelo seu ato espontâneo de bravura,

dispostos a lutar e, se fosse preciso, morrer em resposta da crueldade dos exércitos

de Hitler, faço a releitura dos gritos dos brasileiros de gerações passadas, que

choraram com sua ida, sofreram por aqueles que tombaram e festejaram sua volta.

Bravos soldados da Força Expedicionária Brasileira, como tantos outros grandes

brasileiros, vocês também são heróis nacionais. Muito obrigado.

Palavras do Veterano Eduardo Augusto dos Santos

Sr. Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais; Medrado, colega

Presidente da Associação e demais autoridades civis e militares; comemoração dos

65 anos do final da Grande Guerra Mundial: sinto-me inteiramente honrado de ter

participado da grandiosa FEB, que conquistou brilhantes vitórias em solo europeu.

Agradeço à divina Força Suprema ter voltado com vida para minha família, depois de

servir à minha pátria com dignidade. Também não posso esquecer os companheiros

que lá ficaram. E que Deus abençoe a todos nós.

Palavras do Deputado Federal Ciro Pedrosa

Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, Presidente desta Assembleia; Exmo. Sr.

Deputado Rômulo Veneroso, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem; Exmo. Sr. Cap. Divaldo Medrado, Diretor da Associação dos Veteranos
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da Força Expedicionária Brasileira de Belo Horizonte; Exmo. Sr. Cel. Amauri José

Rodrigues, Chefe do Estado-Maior da 4ª Região Militar, representante do Ministro da

Defesa, Nelson Jobim; Exmo. Sr. Maj. Guilherme Motinha Nunes, Comandante da

Companhia de Comando da 4ª Região Militar, representando o Gen.-Div. Ilídio

Gaspar Filho, Comandante da 4ª Região Militar; Exmo. Sr. Brig.-Ar José Magno

Resende de Araújo, Chefe de Assessoria Parlamentar, representando o Comandante

da Aeronáutica, Ten.-Brig. Juniti Saito, de quem tenho o orgulho de ser amigo;

representantes da Associação dos Reservistas do Exército Brasileiro, oficiais do

Exército presentes, representantes da Polícia Militar, senhoras e senhores, um

cumprimento especial aos homenageados de hoje, razão pela qual estamos aqui, os

nossos heróis brasileiros, os nossos expedicionários.

Quero também dedicar um cumprimento especial à enfermeira Carlota,

representando aqui as 73 enfermeiras brasileiras da Segunda Guerra Mundial, que

tanto nos orgulharam.

Tenho grande satisfação de formar, na Câmara dos Deputados, a Frente

Parlamentar de Revalorização da FEB. Temos nessa Casa Deputados e Senadores

com os quais podemos contar para que essa história não seja esquecida. Sei que o

tempo passou. Estamos hoje comemorando 65 anos, o que não é pouco. Demorou

muito para que fosse reconhecido o feito dos nossos expedicionários. Na verdade, só

foi reconhecido após a Constituição de 1988. Mas nunca é tarde. Tenho conversado

com muitos ex-combatentes aqui presentes e com outros brasileiros e percebemos

que não estão preocupados com o reconhecimento financeiro e material. Eles

querem, sim, ser lembrados por todo o sacrifício que fizeram. Os discursos feitos

anteriormente relataram a participação desses homens.

O filme do João Barone e do Grupo Histórico FEB, que hoje é, sem dúvida, a frente

mais importante dessa revalorização, quer recontar a história. Cumprimento o Grupo

Histórico FEB, composto de brasileiros e italianos. Na Itália também há muitos

italianos que se dedicaram intensamente e sentem grande orgulho em fazer parte

desse grupo. Na pessoa do Marcos Renault, cumprimento os membros do grupo aqui

presente e de todo o Brasil.

Depois desses pronunciamentos, não tenho muito mais a falar sobre o que se
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passou na história, porque os discursos anteriores mencionaram a nossa

participação, mesmo que de forma sucinta. Quero relatar que o nosso objetivo é

revalorizar e valorizar o que vocês fizeram pelo nosso país e pela humanidade. Na

Europa e nos Estados Unidos, o povo cultua, admira e preserva os valores, mesmo

que tardiamente. Queremos, sim, manter viva essa história e poder contar para as

futuras gerações o que vocês fizeram. Tive o prazer e a honra de estar na Itália, nos

Apeninos, onde vocês combateram, exatamente no momento em que comemoravam

os 65 anos de sua libertação. É por isso que eles chamam os brasileiros de

libertadores.

Naquelas oito cidades onde o Brasil combateu há um feriado dedicado à FEB. Lá os

italianos, com uma gratidão imensa, comemoram todos os anos esse feito e

demonstram toda a gratidão pelo que os brasileiros fizeram. Na oportunidade, estive

lá, acompanhado do Ministro Nelson Jobim, do Comandante da Aeronáutica Juniti

Saito, do Comandante do Exército Enzo Peres e de outros oficiais das Forças

Armadas brasileiras, pessoas preparadas para situações difíceis. Eles são mais duros

que nós, mas, por várias vezes, os vi chorando, enxugando as lágrimas de emoção

nessa solenidade pela forma com que os italianos se manifestavam junto a nós: com

toda a reverência, com toda a gratidão. Era uma coisa realmente emocionante. O

Marcos Renault, aqui presente, que também nos acompanhou, me relatou isso por

várias vezes, pois já esteve lá em outras ocasiões. Eu imaginava como era, e o que

ele conseguiu transmitir a mim, ainda que com emoção, não foi nada perto do que vi.

Lá eles cultuam e adoram os brasileiros não somente pelo que fizeram - e fizeram

muito bem feito: venceram batalhas, detiveram o inimigo. Ainda assim, às vezes isso

é mal contado aqui. Para mim, que sou engenheiro, fica muito fácil ver e sentir o que

foi feito, porque os números não mentem.

Há outros números que pude observar, mas aqui a hora já vai longe e não quero

tomar muito mais tempo dos senhores. No Cemitério de Pistóia há cerca de 470

brasileiros enterrados. Lá perto há também um cemitério onde há nada mais, nada

menos do que 35 mil alemães enterrados - e há quem fale que o Brasil teve uma

participação pífia no confronto. Em cartas enviadas pelo Comandante do 5º Exército

Americano ao nosso Comandante, o Gen. Mascarenhas, há elogios falando da
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importância decisiva da participação do Brasil naquele conflito. O Brasil conseguiu um

feito histórico. Muito pouca gente sabe disso. É preciso contar essa história, e por

isso queremos colocá-la como matéria escolar do 2º grau, para que sejam dados

nomes e para que a verdade seja contada.

Nosso grupo, esses homens que estão aqui, representando tantos outros que lá

morreram, que tombaram defendendo nossa pátria, a democracia, e os que não estão

aqui prenderam, sem derramar uma gota de sangue, 14.700 alemães, fato que ficou

registrado no Exército americano como um feito fantástico do Exército Brasileiro.

Usando a inteligência e apoiando-se naquela artilharia temida pelos alemães, o

Exército Brasileiro fez com que o Gen. Otto Pico rendesse uma divisão inteira, com

mais de 14 mil alemães bem-nutridos, equipados e dotados de munições, para

combater com tranquilidade a nossa Força Expedicionária. Mas temeram a

inteligência, e a astúcia do Exército Brasileiro com a FEB foi maior.

Na Itália, ouvi também - o que foi mais importante para mim - relatos da

generosidade dos Soldados brasileiros, que salvaram inúmeras vidas de civis,

dividindo sua própria ração com os italianos. Isso, por muitas vezes, foi mencionado

por Prefeitos, que falaram de pessoas do passado que foram beneficiadas e salvas

por essa generosidade e por esse calor humano dos brasileiros.

Hoje, vemos por aí que isso não mudou, o que é um orgulho muito grande que

temos como brasileiros. Estamos vendo a participação do Brasil no Haiti, no Peru e

no Timor Leste. Somos um povo generoso e aguerrido quando chamado. Por isso, o

Deputado Rômulo e a Assembleia estão de parabéns ao homenagear os nossos

heróis, que tanto o merecem e que abriram tantas portas para o Brasil.

Poderia ficar falando desse tema por muito tempo, de tanta coisa bonita que vi em

favor dos nossos expedicionários. Quero agradecer-lhes, de coração, mais uma vez,

e firmar o compromisso de levar adiante essa história real vivida por vocês, que deve

ser contada por todos nós, brasileiros. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Muito enriqueceu a todos nós essa mensagem de presença e de

vida do nosso fraterno companheiro Deputado Federal Ciro Pedrosa.

Palavras do Sr. Presidente

Cumprimento os Exmos. Srs. Cap. Divaldo Medrado, Diretor da Associação dos
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Veteranos da FEB de Belo Horizonte, aqui ao meu lado, na pessoa de quem

cumprimento todos os ex-combatentes da FEB na Segunda Guerra Mundial; Cel.

Amauri José Rodrigues, Chefe do Estado-Maior da 4ª Região Militar, representando o

ilustre Ministro da Defesa, Nélson Jobim, - honra-nos muito a sua presença nesta

nossa reunião festiva de hoje; Deputado Federal Ciro Pedrosa, irmão do Deputado

autor do requerimento, aqui representando muito bem a Câmara Federal; Maj.

Guilherme Motinha Nunes, Comandante da Companhia de Comando da 4ª Região

Militar, representando o Gen. Div. Ilídio Gaspar Filho - também nos engrandece muito

a sua presença na nossa reunião; Brig. Ar José Magno Resende de Araújo, Chefe de

Assessoria Parlamentar, representando o Ten. Brig. Juniti Saito, Comandante da

Aeronáutica; e Deputado Rômulo Veneroso, amigo e companheiro eficiente desta

Casa, o qual teve a lúcida, a brilhante ideia, esse momento de inspiração, diria, que

resgata com justiça a nossa homenagem nesta Assembleia Legislativa aos ex-

combatentes da Segunda Guerra. Parabéns! Cumprimento-o por seu requerimento,

que foi apoiado por unanimidade na Casa: todos os Deputados, sem exceção,

apoiaram o justo requerimento que originou esta reunião, autorizada pelo Presidente

Deputado Alberto Pinto Coelho, que aqui represento. Por fim, não poderia deixar de

cumprimentar a mulher mineira, na pessoa de duas mulheres presentes: a Marcilene,

esposa do Deputado Rômulo Veneroso, e a D. Cândida, que está presente vestida

com o uniforme da FEB. A vocês, que representam a mulher mineira, os nossos

cumprimentos, que estendo às demais presentes e às que nos estão acompanhando

pela TV Assembleia.

Cumprimento os componentes da Banda da PMMG, sob a regência do 1º-Ten. José

Geraldo dos Santos, que nos brindaram com sua participação; os dois veteranos que

aqui se manifestaram, um com sua vibração e outro com seu discurso, mostrando a

garra do combatente brasileiro, do Soldado brasileiro que orgulhou e orgulha a todos

nós; os alunos da Escola Frei Orlando aqui presentes, crianças e jovens. É muito bom

ter a presença de vocês. Levem o que estão vendo hoje, esta manifestação de

patriotismo, essa vibração aqui demonstrada ao cantar o hino, a “Canção dos

Expedicionários”, e a garra com que vibrou o veterano Rafael Inácio ao dizer: “Nossa

vitória final”. É esse sentimento de patriotismo que tem de persistir no coração do
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brasileiro. Cumprimento todos os componentes do nosso Exército Brasileiro que se

fazem presentes nas galerias superiores, presença que muito nos alegra; os militares

e civis aqui presentes; os funcionários da Casa; a nossa TV Assembleia, que

transmite para mais de 300 lares do nosso Estado; os senhores e senhoras que nos

acompanham.

A rendição dos alemães e o suicídio de seu ditador, Adolf Hitler, puseram fim, há 65

anos, à Segunda Guerra Mundial. Ao juntar-se a esta comemoração, celebrada em

todo o mundo, a Assembleia mineira homenageia especialmente os ex-combatentes

mineiros que integraram a FEB. As gerações mais jovens não conseguem imaginar

como o Brasil foi afetado por aquela guerra. Neutros no início, fomos pressionados

para que forças americanas usassem nossos portos e instalações aeronáuticas rumo

à África e ao Oriente, já transformados em arenas de combate. Como nosso território,

mesmo antes da formalização de nossa ajuda aos aliados, já servia de rota aérea

para os americanos, os alemães passaram a bombardear navios mercantes

brasileiros sob o argumento de que fornecíamos material estratégico ao inimigo. A

população brasileira, indignada, foi para as ruas exigir uma posição, ou melhor ainda,

uma declaração de guerra ao eixo. Foi, portanto, um maciço clamor popular que levou

à entrada do Exército Brasileiro na guerra.

Assim, 25 mil brasileiros, incluindo um grupo de enfermeiras, desembarcaram em

Nápoles. Desses, 1.500 retornariam feridos, ao passo que 450 heróis morreriam em

combate. Entre nossos expedicionários, uma parte considerável incluía voluntários

movidos pelo idealismo e pela coragem. Lutando contra o Exército alemão, com o

inimigo instalado em fortificações no cume das montanhas, nossos Soldados, numa

posição taticamente pior, desenvolveram técnicas de patrulha e de emboscada,

vencendo perigosas batalhas, além de enfrentar um inverno de até 20º negativos.

Lutaram lado a lado de divisões americanas bem mais treinadas e as substituíram na

linha de frente, com grande bravura e destemor. A tomada de Monte Castelo se deu

exclusivamente com tropa e comando brasileiros. A tomada de Montese e a

capitulação da 148ª Divisão da Infantaria alemã também foram efetuadas por nossos

valorosos expedicionários. Entre os remanescentes desse valoroso contingente,

enaltecemos a ação de nossos cidadãos, entre os quais o Cap. Divaldo Medrado e os
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Srs. Ricardo Pedrosa e Idalino Chaves da Costa, pelos relevantes serviços prestados

à liberdade e à democracia. Aos sobreviventes e a todos os seus companheiros de

armas que se foram, tanto na guerra quanto nos anos posteriores, prestamos os

nossos respeitos e expressamos a nossa eterna gratidão, por terem mostrado ao

mundo a força e a honra das forças armadas brasileiras. Parabéns aos ex-

combatentes da FEB, principalmente aos bravos mineiros. Nós todos nos orgulhamos

de vocês. Vocês são verdadeiramente nossos grandes heróis. 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 as especiais de segunda-feira, dia 31, às 14 e às 20

horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/5/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da votação, em turno

único, do Projeto de Lei nº 4.412/2010; chamada para recomposição de quórum;

existência de número regimental para a continuação dos trabalhos - Discussão, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 4.057/2009; discurso do Deputado Lafayette de Andrada;

encerramento da discussão - Inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

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

Quintão - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos

Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dilzon Melo - Dimas Fabiano -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Eros
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Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia

Brandão - Gustavo Valadares - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri Torres - Neider

Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - 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 das atas das reuniões anteriores.

1ª Parte

Atas

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

duas reuniões anteriores, que são aprovadas 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 - Prosseguimento da 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.

A Presidência vai renovar a votação do projeto. A Presidência, nos termos do § 6º do

art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos

Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado João Leite) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 24 Deputados que, somados aos 3

Deputados em comissões, perfazem o total de 27 parlamentares. Portanto, não há

quórum para votação, mas há para a continuação dos trabalhos. Discussão, em 2º
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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 Meio Ambiente opina pela aprovação do

projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Com a palavra,

para discutir, o Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, senhores telespectadores da TV Assembleia, sobre a mesa, o projeto 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. Passo a ler o texto

do projeto, Sr. Presidente, para que os Srs. Deputados e aqueles que me

acompanham tenham clareza de seu teor. Ele é relativamente pequeno e, com sua

leitura, todos estarão mais inteirados do que efetivamente trata. (- Lê:)

“Art. 1º - O art. 1º e seus §§ 1º e 2º da Lei nº 17.353, de 17/1/2008, que dispõe

sobre a alteração do uso do solo nas áreas de ocorrência de mata seca, passa a

vigorar com a seguinte redação: ‘Art. 1º - A conservação, a proteção e a utilização da

mata seca, denominação conferida ao complexo decidual vegetacional mineiro,

observarão ao disposto nesta lei e, supletivamente, à legislação ambiental vigente,

em especial a Lei nº 14.309, de 19/6/2002. § 1º - Para os efeitos desta lei, considera-

se mata seca ou complexo decidual da mata seca um ecossistema específico e

peculiar do Estado de Minas Gerais que compreende formações vegetais típicas que

variam de caatinga hiperxerófita, caatinga arbórea, floresta estacional decidual e

semidecidual acaatingadas, veredas até vegetação ruderal de calcário, com

qualidade ambiental distinta e flora típica acaatingada. § 2º - As delimitações das

áreas abrangidas por esta lei serão estabelecidas por órgão competente do Estado,

na forma da lei’”.

Na justificação, o eminente Deputado Gil Pereira, autor do projeto, assim se

manifestou: (- Lê:)

“A caracterização da mata seca e o uso dos solos a ela associados vêm sendo

motivos de polêmica no Estado por longo período. As populações que habitam essas

áreas, em especial os produtores rurais, têm sido submetidas à total insegurança

jurídica e a interpretações arbitrárias dos diversos diplomas legais que se sucedem
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na regulamentação do uso do solo na região Norte mineira. A mata seca mineira

possui características bastante nítidas. Observado pelo prisma da ocorrência de

espécies vegetais típicas, esse ecossistema poderia ser associado ao bioma do

cerrado ou mesmo ao da mata atlântica. Devemos, porém, considerar que, além da

composição vegetal dessas formações, impõem-se características regionais

marcantes, como o regime de chuvas e a composição diferenciada dos solos, o que o

distancia dos dois biomas citados - ou seja, da mata atlântica e do cerrado - e o

aproxima marcantemente ao bioma da caatinga. Por meio dessa proposição, além de

sugerir nova tipificação para a mata seca mineira, ressaltando sua identidade com a

caatinga e definindo parâmetro legal específico para a atuação dos órgãos ambientais

mineiros, exercitamos a competência legislativa concorrente do Estado em relação às

normas de meio ambiente. É com esse entendimento e simultaneamente buscando

garantir um mínimo de tranquilidade para que os produtores rurais dessa parcela do

Norte de Minas possam trabalhar e gerar riquezas para nosso Estado que

apresentamos este projeto de lei. Consideramos também o necessário respeito à

preservação do meio ambiente, que sabemos ser mais frágil nessas áreas. Por essas

razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação desta proposição”. São as

palavras do Deputado Gil Pereira.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Deputado Lafayette de Andrada, o

senhor é um dos mais eminentes Deputados do Brasil. Nós o respeitamos muito. V.

Exa. sabe, até por ter nascido na região de Barbacena e por ser de família que vem

fazendo muito pelo nosso país há muitos e muitos anos, das dificuldades do Norte de

Minas e das dificuldades e da vontade do ex-Governador Aécio e do Governador

Antonio Anastasia em dotar aquela região do Estado de melhor condição de

infraestrutura, que é o que está sendo feito. Até estivemos na cidade de Patis, onde

várias obras foram inauguradas pelo Governador Antonio Anastasia, com a presença

de mais de 60 Prefeitos, de mais de 23 ex-Prefeitos, de mais de uma centena de

Vereadores. A grande ansiedade do Norte de Minas era a possibilidade da

aprovação, a mais urgente possível, desse projeto para que a região contribua com o

meio ambiente e também faça com que as pessoas produzam e não precisem ir para

o Sul do Estado, para as lavouras de café, deixando viúvas vivas. Estamos vendo
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esforço de toda a Assembleia Legislativa para encontrar uma solução para a

preservação do bioma caatinga, que é mais frágil, e também para dar àquelas

pessoas trabalho e dignidade. De maneira que, depois que o senhor leu o projeto,

realmente conseguimos entender bastante. Tenho certeza de que esse projeto foi

exaustivamente debatido nas comissões das quais o senhor faz parte, e muito

brilhantemente.

Em nome dos mineiros da área mais pobre, queria pedir-lhe para, se por acaso

houver algum outro motivo para a discussão, o senhor, que tem sido grande colega

nesta Casa, faça um favor para nós, daquela região, a qual o senhor também

representa, de encerrar a discussão desse projeto o mais rápido possível. Assim, na

declaração de voto, continuaríamos tratando do assunto. Temos projetos importantes,

como o da mata seca e o da criação do fundo de habitação de Minas Gerais, cujos

prazos são extremamente exíguos. Portanto peço a todos os colegas, especialmente

ao senhor, que sempre recebe muito bem todos os pares desta Casa e tem sido, para

nós, exemplo de parlamentar que sabe legislar, debater, obstruir, enfim, sabe usar

todos os instrumentos do Regimento Interno, para encerrarmos, se possível, esta

discussão e presentearmos a população de quase metade do Estado de Minas

Gerais. Obrigado.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Agradeço as palavras do eminente Deputado

Arlen Santiago, bravo lutador pelas questões do Estado, sobretudo do Norte de

Minas. Vejo aqui o grande interesse dos Deputados dessa região: Paulo Guedes, Gil

Pereira, autor do projeto, Ana Maria Resende e Arlen Santiago. Enfim, vejo aqui o

esforço de todos eles pela aprovação desse projeto, por isso subi a esta tribuna. A

aprovação desse projeto é muito importante para o Estado.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Sr. Presidente Deputado Doutor Viana,

Deputado Lafayette de Andrada e Deputado Gil Pereira, autor do projeto de lei,

registro aqui nossa posição: estamos encaminhando favoravelmente a esse projeto.

Conversarmos com a nossa Bancada, do PT, com o Bloco de Oposição PT-PMDB-

PCdoB, a fim de conseguirmos aprovar esse projeto, que está com pedido de

urgência, o mais rápido possível. Deputado Doutor Viana, sabemos da importância de

se ter legislação específica sobre a mata seca no Norte de Minas. Aliás, vimos
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discutindo uma série de denúncias trazidas a esta Casa nos últimos três anos, em

função da indústria da multa, liderada pelo IEF, que se implantou na região. Na

verdade, são multas abusivas. Eles sempre alegam a existência de decreto federal,

de legislação. Em 2008, aprovamos aqui a Lei nº 17.353, que também não foi

cumprida pelo IEF. Agora temos a palavra do governo, bem como do Procurador do

Estado, que esteve conosco em audiência pública realizada na Comissão de Política

Agropecuária e reconheceu a constitucionalidade do projeto do Deputado Gil Pereira.

Portanto temos a garantia dos Procuradores do Estado de que o projeto é

constitucional e de que o governo do Estado, a Secretaria de Meio Ambiente e

demais órgãos ambientais vão cumpri-lo na íntegra. Logo, acreditamos que isso

realmente será cumprido pelo governo e pelos órgãos ambientais, pondo fim à

angústia existente hoje no Norte de Minas, no que se refere à produção de alimentos.

Além disso ressalto que estão parados os assentamentos de reforma agrária, o

Projeto Jaíba, enfim, todos os investimentos que dependem dessa legislação

apropriada. No ano passado, fizemos discussão intensa nesta Casa, chegamos até a

protocolar pedido de CPI para investigar os abusos cometidos pelo IEF naquela

região. Esperamos que, com essa legislação, os produtores do Norte de Minas

tenham, definitivamente, paz para investir lá, sem perdermos os empregos existentes

na região. Aliás, a expectativa da sociedade rural de Montes Claros é que, se não

houver legislação específica, perderemos mais de 200 mil postos de trabalho. Quero

parabenizar o Deputado Gil Pereira, que conduziu essa questão junto ao governo,

com o apoio da bancada do Norte, com o nosso apoio. Certamente o projeto será

aprovado. Assim, poderemos dar uma notícia boa para o Norte de Minas, que tanto

necessita. Agradeço o aparte ao Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Agradeço as palavras do eminente Deputado

Paulo Guedes, grande lutador pelas causas do Norte de Minas, especificamente

nesse caso da mata seca, juntamente aos demais Deputados do Norte, como a

Deputada Ana Maria Resende e os Deputados Gil Pereira e Arlen Santiago. Eles

lutam para resolver essa questão tão grave naquela região. Sr. Presidente, encerro

minhas palavras orientando a nossa bancada para a aprovação da matéria, por

entender que ela é de grande relevância para o Estado de Minas Gerais. Muito
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obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 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 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.449/2009, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as especiais de amanhã, dia 27, às 9 e às 20 horas, nos termos dos

editais de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

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

DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 21/2/2008

Às 9h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Luiz Tadeu Leite, João Leite e Ruy Muniz, membros da Comissão de Direitos

Humanos; Sargento Rodrigues, Luiz Tadeu Leite, Carlos Pimenta e Ruy Muniz

(substituindo o Deputado Leonardo Moreira, por indicação da Liderança do DEM),

membros da Comissão de Segurança Pública. Está presente, também, o Deputado

Almir Paraca. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Luiz Tadeu Leite,

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

João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada

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

reunião se destina a discutir, em audiência pública, questões relativas às empresas

clandestinas de segurança no Estado; e comunica o recebimento de ofícios do Cel.

PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG (2), publicados no “Diário

do Legislativo” em 7/9/2007 e 19/1/2008. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
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reunião para ouvir o Ten. Cel. PM Robson Campos, Chefe da Seção de Emprego

Operacional do Estado-Maior da PMMG, representando o Cel. PM Hélio dos Santos

Júnior, Comandante-Geral da PMMG; os Srs. Rogério Evangelista, Delegado de

Polícia e Diretor de Análises Criminais da Polícia Civil, representando o Sr. Marco

Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil; Rodrigo Filgueira de Oliveira,

Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

dos Direitos Humanos e de Apoio Comunitário - CAO-DH -; Marcílio Márcio Chaves,

titular da Delegacia de Controle de Segurança Privada, da Superintendência Regional

da Polícia Federal, representando a Sra. Fátima Zulmira Rodrigues Bassalo,

Delegada de Polícia Federal e Chefe do Departamento de Controle de Segurança

Privada, da mesma Superintendência; Edilson Silva Pereira e Antônio Carlos

Sobrinho, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do Sindicato dos

Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância do Estado de Minas Gerias,

que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao

Deputado Durval Ângelo, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Este Deputado se ausenta da reunião para participar de outras

atividades da Comissão de Direitos Humanos. Logo após, a Presidência passa a

palavra aos convidados para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-

se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os

membros das Comissões para a próxima reunião, conforme edital a ser publicado,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2010.

João Leite, Presidente - Durval Ângelo - Dalmo Ribeiro Silva - Agostinho Patrus

Filho - Maria Tereza Lara - Rômulo Veneroso - Antônio Carlos Arantes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.476/2010

Comissão de Cultura

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Antônio Carlos Arantes, objetiva declarar
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de utilidade pública a Associação Paraisense de Defesa do Folclore Brasileiro, 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 4.476/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Paraisense de Defesa do Folclore Brasileiro, com sede no Município de

São Sebastião do Paraíso. Trata-se de entidade sem fins econômicos voltada para a

defesa do folclore nacional.

A instituição promove pesquisas, estudos e divulgação do folclore em âmbitos

municipal, estadual, nacional e internacional; estimula a integração entre o

conhecimento teórico e a prática profissional; incentiva as atividades voltadas para a

defesa do folclore; contribui para o aperfeiçoamento dos associados, mediante

intercâmbio de experiências com os pesquisadores da área do folclore; colabora em

eventos promovidos por setores públicos e privados ligados ao folclore e à cultura em

geral; valoriza a atividade profissional, contribuindo para o aprimoramento do

elemento humano na área; contribui para a cultura regional e nacional, estimulando a

preservação e o conhecimento dos bens e valores culturais do País; mantém

intercâmbio com organizações congêneres, em níveis regional, nacional e

internacional; estimula a difusão da cultura folclórica entre os jovens, a fim de manter

a tradição e os costumes; cria e mantém escolas de percussão, sanfona, canto,

violão, viola, cavaquinho, costura, bordado e artesanato, a fim de manter a tradição

musical e o folclore; e mantém feiras de produtos artesanais e ligados ao folclore.

Não há dúvida de que o folclore é elemento fundamental da formação cultural de

um país. No Brasil, as tradições populares desempenham importante papel no

processo de criação da cultura e da identidade nacional. Por essa razão, ao buscar

resgatar a importância do folclore, a entidade em questão realiza importante trabalho

social, sendo justo conceder-lhe o título declaratório de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.476/2010, em
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turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2010.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.615/2010

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia, o Projeto de Resolução nº 4.615/2010 dispõe

sobre o Direcionamento Estratégico da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 27/5/2010, o projeto foi distribuído à Mesa

da Assembleia para, nos termos do inciso VIII do art. 79 do Regimento Interno,

receber parecer.

Fundamentação

A proposição em análise tem o objetivo de implementar na ALMG o Direcionamento

Estratégico, com a finalidade de estabelecer a sua forma de atuação durante os

próximos dez anos, para que se alcance a visão de futuro representada pelo objetivo

de ser reconhecida como o poder do cidadão na construção de uma sociedade

melhor. Essa visão de futuro é a linha mestra que norteará o planejamento a ser

desenvolvido e implementado durante o referido período nesta Casa.

Como ponto de partida, tem-se que a missão da ALMG é 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.

Assim, explicitada a razão de ser deste Parlamento, e estabelecido o ponto a que

se pretende chegar até 2020, traçam-se, no art. 5º, os objetivos estratégicos, entre os

quais se distinguem os finalísticos e os organizacionais, para definição dos resultados

favoráveis absolutamente necessários para o êxito no cumprimento da missão e no

alcançamento da visão de futuro. Esses objetivos são detalhados no Anexo I da

proposição.

Devido ao fato de se tratar de um processo significativamente dinâmico e que deve

considerar as constantes mudanças nos cenários interno e externo, as prioridades

para implementação do Direcionamento Estratégico serão definidas, a cada biênio,
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pela Mesa da Assembleia.

Segundo a metodologia que se pretende adotar, além da fase de planejamento, na

qual se estabelecem os objetivos estratégicos, as respectivas linhas de ação, as

prioridades, as metas e os indicadores, e da fase de implementação, é imperioso que

haja um rigoroso sistema de acompanhamento e controle que possibilite verificar o

andamento da implementação dos projetos. Para a execução dessa tarefa, o projeto

propõe a instituição do Comitê Executivo Assembleia 2020, que será integrado por

seu coordenador-geral e pelos gestores de projetos, cujas atribuições serão

detalhadas em regulamento. As demais disposições contidas na proposição referem-

se a alterações na estrutura organizacional diretamente relacionadas com o objeto da

proposição.

Diante disso, entendemos que, quanto ao mérito do projeto, o aprimoramento da

sistemática de planejamento constitui medida que contribuirá, certamente, para maior

eficiência na gestão deste Parlamento e, por essa razão, merece aprovação.

No que tange aos aspectos formais relativos à proposição em tela, verifica-se que

compete privativamente a esta Casa dispor sobre a matéria objeto da proposição em

estudo, em conformidade com o disposto no inciso III do art. 62 da Constituição do

Estado, que confere à Assembleia Legislativa competência para “dispor sobre sua

organização, seu funcionamento e polícia”. Por sua vez, o Regimento Interno deste

Parlamento prevê, na alínea “d” do inciso VII de seu art. 79, que compete

privativamente a esta Mesa apresentar projeto de resolução que vise a dispor sobre o

regulamento geral da Secretaria da Assembleia, sua organização, seu funcionamento

e sua polícia, bem como suas alterações. Assim, o projeto de resolução é o

instrumento adequado para a veiculação da matéria. Portanto, sob o ponto de vista

formal, não encontramos empecilho à aprovação da matéria.

Relativamente aos aspectos financeiros e orçamentários, a proposta não incorre em

nenhum vício dessa natureza, pois a Assembleia Legislativa vem observando

rigorosamente os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que lhe

permite promover eventuais ajustes na estrutura administrativa da Secretaria desta

Casa para a implantação do Direcionamento Estratégico.

Diante disso, não encontramos óbice à tramitação da proposição no que tange aos
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aspectos jurídicos, formais e de mérito.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

4.615/2010 no 1º turno, na forma proposta.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de maio de 2010.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Hely Tarqüínio.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2010

ATA

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 26/5/2010

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Guedes,

Doutor Ronaldo e Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Guedes, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo, dispensa

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e 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 6.189, 6.191 e

6.216/2010. 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 Padre João, Paulo Guedes

e Carlos Gomes em que solicitam seja realizada audiência pública com a finalidade

de avaliar o cumprimento das metas do Programa Luz para Todos no Estado para o

segundo trimestre deste ano e de conhecer o cronograma previsto para o próximo

período; e Padre João e Paulo Guedes em que solicitam seja encaminhado ofício ao

Diretor-Presidente da Cemig solicitando informações sobre a demanda apresentada

pelos assentamentos de reforma agrária no Estado e o plano de atendimento desses

assentamentos pelo Programa Luz para Todos; Wander Borges (2) em que solicita

sejam realizadas audiências públicas com a finalidade de debater a instalação de

linha intermunicipal de ônibus entre Belo Horizonte e o Bairro Paciência, em Sabará,

e seja avaliada a situação dos radares ao longo da Rodovia MGT-262, instalados sem

a devida placa indicativa; e Paulo Guedes em que solicita seja realizada audiência

pública em Januária destinada a debater sobre a Barragem de Guarda-Mor e o
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Programa Água para Todos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 31 de maio de 2010.

Paulo Guedes, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.379/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar a denominação de Escola Estadual Zilda Arns Neumann à Escola Estadual de

Ensino Médio do Bairro Belmont, localizada no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/3/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a 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.

Em 6/4/2010, o relator solicitou que a proposição fosse baixada em diligência à

Secretaria de Estado de Educação, para que informasse se o educandário já possui

denominação oficial e se há, no Município de Belo Horizonte, outro estabelecimento

público com o nome ora proposto. De posse das informações, passamos à análise da

matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.379/2010 tem por escopo dar a denominação de Escola

Estadual Zilda Arns Neumann à Escola Estadual de Ensino Médio do Bairro Belmont,

localizada no Município de Belo Horizonte.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão elencadas no art. 22 da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas
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no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades. No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica está

consagrada no § 1° do art. 25, que lhe faculta trat ar das matérias que não se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha deve recair em nome de pessoa falecida que

se tenha destacado por suas notórias qualidades e pelos relevantes serviços

prestados à coletividade ou em evento de valor histórico, efeméride, acidente

geográfico ou, ainda, em outra referência às tradições históricas e culturais do

Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado 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 pertinente a

apresentação do projeto por membro desta Assembleia Legislativa.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Educação esclareceu, por meio da

Informação nº 58/2010 que, em reunião realizada em 1º/3/2010, o Colegiado Escolar

foi favorável à proposta de denominação contida no projeto de lei em análise e que o

Município de Belo Horizonte não possui instituição ou próprio público com igual

denominação.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 4.379/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Célio Moreira, relator - Gilberto Abramo - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.381/2010

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar a denominação de Escola Estadual Professora Alaíde Lisboa de Oliveira à Escola

Estadual de Ensino Fundamental e Médio do Bairro Taquaril, no Município de Belo

Horizonte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/3/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a 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.

Em 6/4/2010, esta Comissão solicitou que a proposição fosse baixada em diligência

à Secretaria de Estado de Educação para que informasse se o educandário já possui

denominação oficial e se há no Município de Belo Horizonte outro estabelecimento

público com o nome ora proposto. De posse das informações, passamos à análise da

matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.381/2010 tem por escopo dar a denominação de Escola

Estadual Professora Alaíde Lisboa de Oliveira à Escola Estadual de Ensino

Fundamental e Médio do Bairro Taquaril, no Município de Belo Horizonte.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão previstas no art. 22 da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, constam no art.

30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse

local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades. No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica está

consagrada no § 1° do art. 25, que lhe faculta trat ar das matérias que não se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.
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No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha do nome deve recair em nome de pessoa

falecida que se tenha destacado por suas notórias qualidades e pelos relevantes

serviços prestados à coletividade ou em evento de valor histórico, efeméride, acidente

geográfico ou, ainda, em outra referência às tradições históricas e culturais do

Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado 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 pertinente a

apresentação do projeto por membro desta Assembleia Legislativa.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Educação esclareceu, por meio da

Informação nº 56/2010, que, em reunião realizada em 12/3/2010, o Colegiado Escolar

foi favorável à proposta de denominação contida no projeto de lei em análise e que o

Município de Belo Horizonte não possui instituição ou próprio público com igual

denominação.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 4.381/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Célio Moreira, relator - Gilberto Abramo - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.486/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 494/2010, 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 na Vila de Porto Agrário, no Município de

Juvenília.

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.
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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 4.486/2010 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Manoel Fernandes da Silva à escola estadual de ensino médio localizada na

Vila de Porto Agrário, no Município de Juvenília.

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

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 dos temas que não se enquadrem no campo privativo da União ou do

Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplinamento jurídico por parte do Estado membro.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 13.408, de 1999, estabelece as condições

para se dar nome aos próprios do Estado. Segundo suas normas, é competência do

Legislativo dispor sobre a matéria, devendo a escolha 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° 4.486/2010 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.
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Sebastião Costa, Presidente - Célio Moreira, relator - Gilberto Abramo - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.490/2010

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 Vida Nova, com sede no

Município de Congonhas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.490/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Vida Nova, com sede no Município de Congonhas.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o art. 27 do estatuto constitutivo da instituição determina que as

atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados, serão

inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro,

gratificação, bonificação ou vantagem; e o art. 32, que, em caso de dissolução da

Associação, o eventual patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, com personalidade jurídica, que esteja registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social, ou a entidade pública .

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 4.490/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Célio Moreira, relator - Gilberto Abramo - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.522/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Sagrada Família,

com sede no Município de Itaú de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/4/2010 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 4.522/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Sagrada Família, com sede no Município de Itaú

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 ali mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

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

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art. 27, que as atividades de seus diretores, conselheiros e sócios não serão

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

bonificação ou vantagem; e, no art. 31, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade

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

pública.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.522/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto Abramo - Padre João

- Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.540/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do Marimbondo, Rocinha,

Córrego Alegre e Almécega, com sede no Município de Frutal.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/5/2010 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 4.540/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais do Marimbondo, Rocinha, Córrego Alegre e

Almécega, com sede no Município de Frutal.

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

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

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

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

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

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

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 41, que, na

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

congênere, legalmente constituída; e, no art. 42, que as atividades de seus diretores
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e conselheiros não serão remuneradas.

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 a fim

de adequar a denominação da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu

estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.540/2010 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais

do Marimbondo, Rocinha, Córrego Alegre, Almécega e Região, com sede no

Município de Frutal.”.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Padre João - Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.542/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária e Beneficente do Bairro

Castanheiras e Adjacências, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/5/2010 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 4.542/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária e Beneficente do Bairro Castanheiras e Adjacências, com

sede no Município de Belo Horizonte.
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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 4.542/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Gilberto Abramo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.549/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria dos Deputados João Leite e Ivair Nogueira, o Projeto de Lei nº

4.549/2010 tem por objetivo criar a Medalha do Mérito Desportivo.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/5/2010 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 jurídico, constitucional e legal, em obediência ao art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.549/2010 tem por finalidade criar a Medalha do Mérito
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Desportivo, destinada a condecorar cidadãos e entidades que se destaquem por

serviços prestados ao esporte, a qual será entregue anualmente pelo Governador do

Estado, no dia 23 de junho, Dia Nacional do Esporte.

A condecoração será concedida ao atleta que tenha alcançado, individual ou

coletivamente, resultado de significativo valor para o Estado e o País em competições

oficiais; a dirigentes técnicos esportivos e profissionais da área de educação física; a

dirigentes de entidades de prática ou de administração do desporto; ao cidadão que

se tenha destacado em atividades de organização, pesquisa ou difusão do esporte

mineiro e nacional; à entidade de prática ou de administração do desporto ou à

empresa que tenha contribuído efetivamente para a expansão e o desenvolvimento

das práticas esportivas no Estado; e à autoridade governamental que tenha

contribuído efetivamente para a expansão e o desenvolvimento das práticas

esportivas no Estado.

A Medalha do Mérito Desportivo será administrada pelo Conselho Estadual de

Desportos, que indicará nomes para escolha do Governador do Estado e manterá

livro de registro dos agraciados.

Por fim, a proposição revoga a Lei nº 3.113, de 14/5/64, que criou a Medalha do

Mérito Esportivo, uma vez que promove a atualização dessa norma de acordo com os

preceitos jurídicos vigentes.

Com relação à competência legislativa, o Estado membro pode legislar sobre a

instituição de medalhas e distinções honoríficas, uma vez que essa matéria não está

incluída na competência privativa da União, no art. 22 da Constituição da República, e

não pode ser definida como assunto de interesse local, o que, segundo o art. 30 da

mesma Carta, cabe aos Municípios.

Ademais, com relação à iniciativa do processo legislativo, o art. 66 da Constituição

mineira não reserva a matéria em análise 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 do processo legislativo por membro desta

Assembleia.

Cabe ressaltar, ainda, que a proposição observa o estabelecido no inciso XVII do

art. 90 da Constituição mineira, que determina ser competência privativa do



____________________________________________________________________________
50

Governador do Estado conferir condecoração e distinção honoríficas, ao estabelecer,

em seu art. 3º, que essa autoridade fará a entrega da referida condecoração.

Durante a análise do projeto, o Deputado João Leite, um de seus autores,

apresentou-lhe proposta de emenda que acrescenta parágrafo ao art. 2º com a

finalidade de assegurar que os atletas vinculados a federações esportivas mineiras

que conquistarem medalhas em Jogos Olímpicos, Jogos Panamericanos ou Copas

do Mundo de Futebol sejam agraciados com a Medalha do Mérito Desportivo. Por

serem essas as principais competições esportivas internacionais, consideramos

pertinente a pretensão e acatamos a sugestão, adequando seu texto à técnica

legislativa, por meio da Emenda nº 1, apresentada ao final deste parecer.

É importante observar que o inciso I do art. 2º estabelece como uma categoria a ser

condecorada com a Medalha a dos atletas que tenham alcançado, individual ou

coletivamente, resultado de significativo valor para o Estado e o País em competições

oficiais”. Nesse caso, se um time de futebol ganhar um importante torneio, cada um

de seus atletas será agraciado individualmente, e, como serão concedidas, por ano,

até 25 medalhas, cerca de metade ficará comprometida com uma única categoria, de

uma única modalidade, o que poderá impossibilitar que todas as categorias

relacionadas no projeto sejam devidamente agraciadas, como determina o § 2º do art.

2º. Em decorrência disso, apresentamos a Emenda nº 2, que dá nova redação àquele

inciso para que a Medalha seja concedida ao atleta ou equipe que tenha alcançado

resultado de significativo valor para o Estado e o País. Como acontece em

competições internacionais, a equipe ganhará uma medalha, e cada um de seus

componentes receberá uma réplica.

Por fim, constatamos que a redação dada ao § 2º do art. 2º determina a

condecoração de, no mínimo, três representantes de cada uma das seis categorias

relacionadas no “caput”. Com a finalidade de assegurar a condecoração de todas as

categorias e, ao mesmo tempo, resguardar a autonomia do Conselho Estadual de

Desportos na indicação daqueles que efetivamente se tenham destacado por serviços

prestados ao esporte, apresentamos a Emenda nº 3, que dá nova redação a esse

dispositivo.

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

do Projeto de Lei nº 4.549/2010 com as Emendas nºs 1 a 3, redigidas a seguir.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 2º:

“Art. 2º – (...)

§ ... – Serão agraciados automaticamente os atletas vinculados a federações

esportivas mineiras que conquistarem medalhas em Jogos Olímpicos, Jogos

Panamericanos ou Copas do Mundo de Futebol.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao inciso I do art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º – (...)

I – ao atleta ou equipe que tenha alcançado resultado de significativo valor para o

Estado e o País em competições oficiais;”.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao § 2º do art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º – (...)

§ 2º – Serão concedidas até vinte e cinco medalhas a cada ano, assegurada a

condecoração de todas as categorias relacionadas no “caput” deste artigo.”.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Célio Moreira, Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.571/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Combate à Pediculose, com sede no Município de

Araxá.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/5/2010 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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.571/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Combate à Pediculose, com sede no Município de Araxá.

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

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

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

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

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

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

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 39, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será transferido a pessoa

jurídica congênere; e, no art. 42, que as atividades dos dirigentes, sócios, voluntários

ou equivalentes não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei º 4.571/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Célio Moreira, relator - Gilberto Abramo - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.256/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.256/2010 “altera a Lei nº

14.939, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre as custas devidas ao Estado

no âmbito da Justiça Estadual de primeiro e segundo graus e dá outras providências”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/2/2010 e, em seguida,

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária.

O projeto vem agora a esta Comissão a fim de ser apreciado preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, em cumprimento ao disposto no

art. 188, combinado com o 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto de lei em estudo visa a aperfeiçoar e a otimizar o sistema de cobrança de

custas, de taxa judiciária, de penalidades e de outras despesas devidas ao Estado

em decorrência de processos judiciais.

Conforme se observa da leitura da justificação do projeto, há diversas certidões de

dívida em favor do Estado referentes a valores relacionados com a atuação judicial as

quais, seja pelo diminuto valor, seja pela falta de informações sobre os devedores,

têm a cobrança prejudicada pela inconveniência ou pela impossibilidade de

execução.

Com efeito, o princípio da eficiência compõe o plexo da principiologia que rege a

administração pública, estando previsto no “caput” do art. 37 da Constituição da

República. Desde a Reforma Administrativa do Aparelho do Estado, consubstanciada

na Emenda à Constituição nº 19, de 1998, a reformulação da atuação da máquina

pública vem conduzindo a adoção de uma administração gerencial, mais célere,

eficiente e otimizada. A proposição em tela segue essa novel orientação

constitucional, possibilitando a facilitação da cobrança de valores pertencentes ao

Estado em decorrência de um serviço exclusivo por ele prestado – o serviço

jurisdicional.

Embora trate de questões relacionadas com a atuação do Judiciário, não há

necessidade de o projeto ser deflagrado por esse Poder. Não há, no projeto, o

regramento das matérias previstas no art. 96, inciso II, da Constituição da República e

no art. 66, inciso IV, da Constituição do Estado, os quais exigem a iniciativa exclusiva

do Presidente do Tribunal de Justiça.

Passando a uma análise pormenorizada do projeto, visa este a alterar o art. 25 da

Lei nº 14.939, de 2003. Modificando a atual redação do dispositivo, a proposição

determina, no art. 1º, um percentual único de multa a incidir sobre o valor devido e

não pago, independentemente da existência de ação executiva, e extingue alguns

benefícios concedidos a quem efetua o pagamento espontâneo. O mesmo dispositivo

altera, ainda, o art. 30 da lei em destaque, tornando mais completo o conjunto de

informações sobre os devedores de custas e demais valores judiciais que são

enviados à Advocacia-Geral do Estado, órgão responsável pela execução fiscal
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correspondente. Essas são normas que em nada conflitam com o ordenamento

jurídico existente.

O art. 2º do projeto, por sua vez, determina a extinção dos créditos decorrentes de

custas e demais valores apurados em processos judiciais, formalizados ou não,

devidos ou apurados até 31/12/2009. Neste ponto, algumas observações devem ser

realizadas.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que o art. 14 da Lei Complementar Federal nº

101, de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – dispõe o seguinte:

“Art. 14 – A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária

da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do

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

dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos

uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa

de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de

resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no

“caput”, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas,

ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

(...)

§ 3º – O disposto neste artigo não se aplica:

(...)

II – ao cancelamento de débitos cujo montante seja inferior ao dos respectivos

custos de cobrança”.

No caso em tela, por um lado, o projeto de lei não apresenta os requisitos formais

constantes nos dispositivos transcritos, o que, em tese, impossibilita a extinção dos

créditos tributários prevista no seu art. 2º. Por outro lado, o escopo do projeto é a não

execução de dívidas cujos diminutos valores inviabilizam a mobilização do aparato

estatal e jurisdicional, ou seja, dívidas cujos valores não superam os custos de sua

cobrança, estando, portanto, abarcadas pela exceção prevista na Lei de

Responsabilidade Fiscal.
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Assim, para adequar a redação do projeto não só ao seu objetivo, mas também às

exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, entendemos por bem limitar a extinção

do crédito prevista no seu art. 2º ao valor constante no art. 227-A da Lei nº 6.763, de

1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, dispositivo

esse que determina a não execução de valores inferiores a R$5.000,00 (cinco mil

reais), por ser inviável sua cobrança.

O mesmo art. 2º determina que a referida extinção do crédito fiscal abrangerá as

custas e os demais valores apurados em qualquer processo judicial. Embora seja de

fácil entendimento o objetivo que o projeto visa a atingir, cabe aqui uma observação.

Além das taxas judiciais propriamente ditas e de outras despesas ligadas ao trâmite

dos processos jurisdicionais, como diligências e comunicações postais, a expressão

“e demais valores” pode ensejar interpretações mais elásticas, o que poderia

acarretar a errônea compreensão de que estão sendo extintos valores outros que não

os pretendidos.

Assim entendemos por bem restringir a extinção dos créditos da Fazenda Pública

àqueles incluídos na conta de custas finais e constantes na certidão a que se refere o

art. 30 da Lei nº 14.939, de 2003.

Dessa forma, para lograr a menção expressa ao valor máximo de extinção bem

como a quais créditos serão extintos, apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste

parecer.

Conclusão

Com fundamento no exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.256/2010 com a Emenda nº 1, que apresentamos a

seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º – Ficam extintos os créditos da Fazenda Pública incluídos na conta de

custas finais e constantes na certidão a que se refere o art. 30 da Lei nº 14.939, de 29

de dezembro de 2003, emitida até a data de publicação desta lei, desde que o valor

total da certidão, excluídos os juros de mora, não seja superior a R$5.000,00 (cinco

mil reais) .”.



____________________________________________________________________________
56

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto Abramo - Célio

Moreira - Padre João.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 3 DE JUNHO DE 2010

ATAS

ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 1º/6/2010

Presidência dos Deputados José Henrique e Neider Moreira

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

Correspondência: Ofício nº 13/2010 (encaminhando o Projeto de Lei nº 4.631/2010),

do Presidente do Tribunal de Justiça - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.632 a 4.639/2010 - Requerimentos nºs 6.256 a

6.270/2010 - Proposições Não Recebidas: Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro

- Comunicações: Comunicação do Deputado Alberto Pinto Coelho - Interrupção e

reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Carlos Gomes - Carlos Pimenta -

Célio Moreira - Deiró Marra - Délio Malheiros - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Djalma

Diniz - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Getúlio Neiva - Gil

Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João

Leite - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre

João - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Tenente Lúcio -

Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h10min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte
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1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

“OFÍCIO Nº 13/2010*

Belo Horizonte, 28 de maio de 2010.

Senhor Presidente:

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 66, inciso

IV, alínea “b”, e 104, inciso II, da Constituição do Estado de Minas Gerais, o anexo

projeto de lei que altera os quadros de cargos da Secretaria do Tribunal de Justiça e

da Justiça de Primeiro Grau do Estado de Minas Gerais.

A medida se faz necessária, em razão das determinações contidas na Resolução nº

48 do CNJ e no art. 255-A da Lei Complementar nº 59, de 2001, os quais exigem o

grau de bacharel em Direito como requisito de investidura no cargo de Oficial de

Justiça.

Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência cordiais saudações.

Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais.

Justificação

Propõe este projeto de lei a extinção, com a vacância, de cargos de Oficial

Judiciário, da especialidade de Oficial de Justiça Avaliador, e a criação de cargos de

Técnico Judiciário, da mesma especialidade, integrantes dos quadros de pessoal da

Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de primeiro grau.

A alteração desses dois quadros de pessoal decorre das determinações emanadas

da Resolução nº 48, do Conselho Nacional de Justiça, e da Lei Complementar nº 105,

de 2010.

Os arts. 1º e 3º do projeto ora apresentado tratam dos cargos da Justiça de primeiro

grau, que conta atualmente com 2.533 cargos/especialidades de Oficial

Judiciário/Oficial de Justiça Avaliador, conforme o Anexo III da Resolução nº 405, de
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28 de novembro de 2002, que regulamentou a Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de

2000.

Os arts. 2º e 4º tratam dos cargos de Oficial Judiciário, da especialidade de Oficial

de Justiça, do quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça. Nesse caso, a

extinção somente poderá ocorrer depois de expirado o prazo de vigência do concurso

público para seu provimento, o que ocorrerá em 6 de outubro de 2011.

De acordo com o art. 5º, o provimento de 1.139 cargos de Técnico Judiciário, agora

criados, fica condicionado à extinção de cargos de Oficial Judiciário a eles

correspondentes, conforme determinado pelo art. 1º da proposta.

Por sua vez, o art. 6º condiciona o provimento de 301 dos cargos de Técnico

Judiciário, também criados nos termos do art. 3º do projeto, à sua lotação e à

extinção, com a vacância, de 153 cargos de Oficial Judiciário e 148 cargos de

Técnico Judiciário, a se efetivar nos termos da legislação vigente.

Por fim, a norma do art. 3º cria mais 100 cargos de Técnico Judiciário, cujo

provimento dependerá de sua lotação, mediante resolução da Corte Superior do

Tribunal de Justiça. Trata-se de reserva que o Tribunal julga conveniente propor, a

fim de permitir o aumento do número de oficiais de justiça em comarcas

sobrecarregadas, bem como a instalação de novas comarcas. Essa condição está

explicitada no art. 7º.

O art. 8º determina, como requisito de investidura no cargo de Técnico Judiciário,

das especialidades de Oficial de Justiça e de Oficial de Justiça Avaliador, a

titularidade do grau de bacharel em Direito.

Nos termos do art. 9º proposto, o vencimento do servidor designado para a função

pública prevista no art. 10, “caput” e § 1º, “b”, da Lei nº 10.240, de 1990, fica fixado no

padrão de vencimento PJ-28, que corresponde ao inicial da carreira de Oficial

Judiciário, cargo ocupado pelos atuais oficiais de justiça.

Cumpre ressaltar que o projeto de lei sob exame não cria despesas, de imediato,

eis que o provimento dos cargos de Técnico Judiciário, cuja criação se propõe,

somente será possível após a vigência da futura lei, a realização de concurso público

e, ainda, a extinção de cargos outros, a se efetivar com a vacância. Assim, o

implemento de novas despesas com pessoal, em decorrência da lei proposta,
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ocorrerá paulatinamente e deverá ser absorvido pelo orçamento do Poder Judiciário,

nos exercícios em que se efetivarem os provimentos. Essa é a razão da redação

proposta para o art. 10 do projeto.

Por fim, está prevista no art. 11 proposto a revogação do inciso II do art. 2º da

referida Lei nº 13.467, de 2000. Esse dispositivo determina a transformação, com a

vacância, de cargos de Técnico Judiciário da especialidade Oficial de Justiça

Avaliador em cargos de Oficial Judiciário, da mesma especialidade.

Assim, impõe-se sua revogação, a fim de estancar essa transformação,

relativamente aos cargos atualmente providos, os quais já se enquadram na situação

objeto da modificação legislativa agora proposta.

PROJETO DE LEI Nº 4.631/2010

Altera os quadros de cargos da Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de

primeiro grau do Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - Ficam extintos, com a vacância:

I - 1.864 (um mil oitocentos e sessenta e quatro) cargos de Oficial Judiciário, código

JPI, previstos no Anexo IV da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000;

II - 275 (duzentos e setenta e cinco) cargos de Oficial Judiciário, transformados nos

termos do inciso II do art. 2º da Lei nº 13.467, de 2000.

§ 1º - Os cargos de que trata o inciso I deste artigo são os da especialidade de

Oficial de Justiça Avaliador, conforme previsto em regulamento expedido pela Corte

Superior do Tribunal de Justiça.

§ 2º - Incluem-se no quantitativo previsto no inciso I deste artigo os cargos vagos na

data de vigência desta lei.

Art. 2º - Ficam extintos, com a vacância ocorrida a partir de 6 de outubro de 2011,

38 (trinta e oito cargos) de Oficial Judiciário, código TJ-SG, previstos no item I.1 do

Anexo I da Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007.

§ 1º - Os cargos de que trata este artigo são os da especialidade de Oficial de

Justiça, conforme previsto em regulamento expedido pela Corte Superior do Tribunal

de Justiça.

§ 2º - Incluem-se no quantitativo de cargos previstos no “caput” deste artigo aqueles

que se encontrarem vagos no dia 6 de outubro de 2011.
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Art. 3º - Ficam criados, no Anexo IV da Lei nº 13.467, de 2000, 2.540 (dois mil

quinhentos e quarenta) cargos de Técnico Judiciário, código JPI, da especialidade de

Oficial de Justiça Avaliador.

Art. 4º - Ficam criados, no item I.1 do Anexo I da Lei nº 16.645, de 2007, 38 (trinta e

oito) cargos de Técnico Judiciário, código TJ-SG, da especialidade de Oficial de

Justiça.

Art. 5º - O provimento de 2.139 (dois mil cento e trinta e nove) cargos de que trata o

art. 3º e dos cargos previstos no art. 4º desta Lei fica condicionado à extinção, com a

vacância, dos cargos de Oficial Judiciário mencionados em seus arts. 1º e 2º.

Art. 6º - O provimento de 301 (trezentos e um) cargos de que trata o art. 3º desta

Lei fica condicionado à sua lotação, mediante resolução da Corte Superior do

Tribunal de Justiça, e à extinção, com a vacância:

I - de 54 (cinquenta e quatro) cargos de Oficial Judiciário e de 81 (oitenta e um)

cargos de Técnico Judiciário, ambos da especialidade de Oficial de Justiça Avaliador,

decorrentes do disposto no art. 106 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias, acrescentado à Constituição do Estado de Minas pela Emenda nº 49, de

13 de junho de 2001;

II - de 99 (noventa e nove) cargos de Oficial Judiciário e 67 (sessenta e sete) cargos

de Técnico Judiciário, ambos da especialidade de Oficial de Justiça Avaliador,

previstos no Anexo VIII da Lei nº 13.467, de 2000.

Art. 7º - O provimento de 100 (cem) cargos de que trata o art. 3º desta Lei fica

condicionado à sua lotação, mediante resolução da Corte Superior do Tribunal de

Justiça.

Art 8º - É requisito para a investidura no cargo de Técnico Judiciário, das

especialidades de Oficial de Justiça e de Oficial de Justiça Avaliador, que o candidato

seja bacharel em Direito.

Art. 9º - Fica fixado o PJ-28 como o padrão de vencimento do servidor designado

para exercer as atribuições do Oficial de Justiça, nos termos do art. 10, “caput” e § 1º,

alínea “b”, da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990.

Art. 10 - As despesas necessárias à execução desta Lei correrão por conta dos

créditos orçamentários consignados ao Poder Judiciário do Estado.



____________________________________________________________________________
62

Art. 11 - Fica revogado o inciso II do art. 2º da Lei nº 13.467, de 2000, retroagindo

os efeitos da revogação ao dia de 20 de abril de 2010.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, observadas a vigência

em 6 de outubro de 2011, prevista no art. 2º, e a retroatividade de que trata o art. 11

desta Lei.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

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 4.632/2010

Declara de utilidade pública a Associação Voz Ativa Cultura Alternativa, com sede

no Município de Extrema.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Voz Ativa Cultura

Alternativa, com sede no Município de Extrema.

Art. 2º - Essa lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de junho de 2010.

Carlos Mosconi

Justificação: A Associação Voz Ativa Cultura Alternativa é uma sociedade civil sem

fins lucrativos, criada por tempo indeterminado e com número de associados

indeterminado, que congrega dançarinos e afins para a defesa das suas garantias,

prerrogativas, direitos e interesses, pugnando pela independência e prestígio da

dança, da música e da arte.

A Associação é pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro no Município de

Extrema. Tem por finalidade desenvolver a pesquisa e a divulgação de todas as

modalidades da cultura negra, principalmente a dança rap e a batalha de “break”,

desenvolver e incentivar programas esportivos, recreativos, de lazer cultural e social,
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bem como formar parceria com o setor público e privado para a realização das

atividades constantes em seu objetivo. Ainda desenvolve e assessora entidades em

defesa do meio ambiente, da legalidade e proteção aos direitos difusos, incrementa e

apoia atividades de cunho social e desenvolvimento cultural, promove a realização de

competições, eventos e torneios em diversas modalidades dentro e fora do Município

e prioriza e incentiva o desenvolvimento de cultura, saúde, educação, turismo, meio

ambiente e direitos difusos, sociais e defesa da cidadania, da legalidade e da

moralidade.

Além disso, representa seus associados frente às entidades públicas e à imprensa,

zelando sempre pelos interesses de todos os seus membros. Ajuíza ação individual

ou coletiva, mandados de segurança, mandado de injução e demais ações cuja

legitimação lhe seja outorgada por legislação, objetivando a salvaguarda dos direitos,

garantias e prerrogativas de seus sócios efetivos, atuando como substituto processual

do seu quadro associativo.

- 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 4.633/2010

Altera o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 14.969, de 12 de janeiro de 2004, que

autoriza o Poder Executivo a doar aos Municípios os imóveis cedidos em decorrência

da municipalização do ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 14.969, de 12 de janeiro de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° - (...)

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o “caput” deste artigo destinam-se ao

funcionamento das escolas municipalizadas, podendo ser utilizados para abrigar

projetos públicos educacionais, culturais, esportivos e de lazer, voltados para a

qualificação de jovens ou para a valorização da comunidade.”.

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

Sala das Reuniões, 1º de junho de 2010.
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Carlos Mosconi

Justificação: No final do século XIX, começaram a chegar ao Município de Machado

dezenas de famílias italianas, que vieram em busca de uma vida nova e iniciaram

suas atividades substituindo a mão de obra escrava.

Hoje, no Município, veem-se poucos resquícios da cultura italiana original. Porém,

especificamente no Bairro da Conceição, a história é diferente. Seus moradores,

predominantemente de origem vêneta, ainda possuem traços marcantes da cultura

italiana, que se traduzem no sotaque, na culinária e na religião. As árvores

genealógicas das principais famílias originais mostram vários casamentos entre

parentes, resultando na manutenção desse vínculo com a cultura original. Durante

mais de 100 anos, as famílias viveram da agricultura de subsistência, com venda do

excedente e do café. Hoje são mais de 200 propriedades de agricultores familiares,

ávidos por conhecer melhor e resgatar sua cultura italiana.

Com o objetivo de resgatar os valores culturais perdidos e de preservar os muitos

ainda existentes, foi criado o Memorial do Imigrante Italiano junto à escola, onde será

ministrado o ensino da língua às crianças da comunidade.

Nesse âmbito, tendo em vista a vasta área, o Município procedeu à doação de parte

do imóvel ao Grêmio Esporte Clube Bairro da Conceição, com o objetivo de

transformar a área pertencente à escola em um complexo de valorização da cultura

regional, através do desenvolvimento de projetos e programas, envolvendo a Escola

Municipal, o Memorial do Imigrante Italiano e o Grêmio Esporte Clube Bairro da

Conceição, com ações educacionais, culturais, esportivas e de lazer.

- 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 4.634/2010

Declara de utilidade pública a Associação Jaguari de Baixo Unidos em Ação - Ajbua

-, com sede no Município de Camanducaia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Jaguari de Baixo Unidos

em Ação - Ajbua -, com sede no Município de Camanducaia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 1º de junho de 2010.

Agostinho Patrus Filho

Justificação: Este projeto de lei visa declarar de utilidade pública a Associação

Jaguari de Baixo Unidos em Ação - Ajbua -, com sede no Município de Camanducaia,

que se encontra em funcionamento regular há mais de um ano e tem por finalidade

estatutária contribuir para a promoção integral da pessoa humana, despertando a

consciência dos direitos e deveres do cidadão, em clima de harmonia e respeito.

Tem ainda o objetivo de realizar na comunidade estudos e levantamentos

socioeconomicos sobre habitação, saúde, segurança, saneamento básico, emprego,

ensino, transporte, lazer e recreação, entre outros; implementar ações visando a

melhoria das condições de vida da comunidade, desenvolver atividades sociais e

desportivas e encaminhar reivindicações relativas a serviços públicos às autoridades

competentes.

Tendo em vista o interesse público do projeto, contamos com o apoio dos nobres

pares desta Casa para sua aprovação.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.635/2010

Declara de utilidade pública o Conselho Particular de São João Bosco, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Particular de São João

Bosco, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 1º de junho de 2010.

Dilzon Melo

Justificação: O Conselho Particular de São João Bosco, com sede no Município de

Belo Horizonte, é uma associação civil de direito privado, filantrópica, beneficente,

para fins não econômicos, caritativa e de assistência social, de duração por tempo

indeterminado.
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A referida entidade, órgão de coordenação, vinculado estatutariamente ao Conselho

Central Sagrados Corações da Sociedade de São Vicente de Paulo e ao Conselho

Metropolitano de Belo Horizonte da Sociedade de São Vicente de Paulo, na forma do

regulamento da SSVP no Brasil, no cumprimento de sua finalidade, é responsável

pela manutenção da própria unidade, assim como pelo planejamento e execução de

programas de proteção socioeducativas, destinados às crianças e adolescentes em

regime de orientação, e de apoio sociofamiliar, num sistema de liberdade assistida.

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei, que pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Particular de São João Bosco, com sede no Município de Belo Horizonte.

- 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 4.636/2010

Declara de utilidade pública a associação Juventude Esportiva Nova Era - Jene -,

com sede no Município de Boa Esperança.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a associação - Juventude Esportiva

Nova Era - Jene -, com sede no Município de Boa Esperança.

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

Sala das Reuniões, 1º de junho de 2010.

Dilzon Melo

Justificação: A associação Juventude Esportiva Nova Era - Jene -, com sede no

Município de Boa Esperança, é uma associação civil, de direito privado, de caráter

esportivo, cultural, social e educacional, sem fins econômicos, com prazo

indeterminado de duração, com sede e foro na cidade de Boa Esperança.

A referida associação tem por finalidades, no âmbito do Município de Boa

Esperança, democratizar o acesso ao desporto, desenvolver e estimular o desporto e

a educação física, promover atividades gerais de caráter esportivo, cultural, social,

educacional e cívico, promover a inclusão social por meio da prática de atividades

esportivas e promover atividades gerais com a finalidade de estimular a vida social,
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desenvolvendo a compreensão, a solidariedade e o companheirismo entre os seus

associados, entre outras.

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-la de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.637/2010

Declara de utilidade pública a Sociedade Lambariense Protetora dos Animais -

SLPAN -, com sede no Município de Lambari.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Lambariense Protetora dos

Animais - SLPAN -, com sede no Município de Lambari.

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

Sala das Reuniões, 1º de junho de 2010.

Dilzon Melo

Justificação: A Sociedade Lambariense Protetora dos Animais - SLPAN -, com sede

no Município de Lambari, é uma sociedade civil, de caráter beneficente, de duração

indeterminada, que tem por finalidade proporcionar assistência e proteção aos

animais, prevenir os abusos, maus tratos e atos de crueldade praticados contra eles,

promover punições de seus autores, de acordo com as leis, regulamentos e posturas

já existentes e trabalhar pela criação de outras leis de maior amplitude e eficiência.

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei, que pretende declarar essa entidade de utilidade

pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.638/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Recuperação de Dependência

Química Força e Luz, com sede no Município de Itaúna.



____________________________________________________________________________
68

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Dependência Química Força e Luz, com sede no Município de Itaúna.

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

Sala das Reuniões, 1º de junho de 2010.

Neider Moreira

Justificação: A Associação de Recuperação de Dependência Química Força e Luz,

fundada no ano de 2009 no Município de Itaúna, tem por objetivo o desenvolvimento

de ações por meios cristãos, éticos e legais, promovendo atividades e programas de

recuperação aos dependentes químicos, proporcionando assistência e orientação aos

familiares e assistência à saúde física e mental dos recuperandos, entre outras. Além

disso, atende todos os requisitos da Lei nº 15.430, de 2005.

Face ao exposto, apresento este projeto de lei para apreciação dos meus nobres

pares.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.639/2010

Declara de utilidade pública o Conselho Particular de Amarantina da Sociedade São

Vicente de Paulo - SSVP -, com sede no Município de Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Con selho Particular de Amarantina da

Sociedade São Vicente de Paulo - SSVP -, com sede no Município de Ouro Preto.

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

Sala das Reuniões, 1º de junho de 2010.

Célio Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública o

Conselho Particular de Amarantina da Sociedade São Vicente de Paulo, entidade

sem fins lucrativos que tem por finalidade realizar atividades beneficentes, caritativas,

culturais e de promoção social, promover a defesa da ética, da paz, da cidadania e

dos direitos humanos e combater a pobreza, bem como assegurar outros valores
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universais.

No desenvolvimento de suas atividades, o Conselho não faz distinção alguma

quanto a religião, cor, sexo ou condição social e atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência. Além disso, encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de um

ano, e sua diretoria é constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelas

funções que exercem.

Atendidos, os requisitos legais e sendo justo o projeto, 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

Nº 6.256/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Prefeito Municipal de Belo Horizonte pedido de providências urgentes com relação à

situação de moradores do Bairro São Pedro que têm enfrentado transtornos em razão

de obra realizada na R São João Evangelista, nº 328, por estar desrespeitando a Lei

nº 9.505, de 2008, que dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações nesta

Capital. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 6.257/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Educação pedido de providências com vistas a autorizar a liberação de

recursos para as obras de cobertura da quadra poliesportiva da Escola Estadual

Helena Pena, nesta Capital. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.258/2010, do Deputado Neider Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Paulo Cesar Marcondes Pedrosa pela inauguração da

Escola de Hotelaria e Gastronomia Nelson de Abreu Pinto. (- À Comissão de

Turismo.)

Nº 6.259/2010, do Deputado Neider Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Paulo Cesar Marcondes Pedrosa pelo lançamento da pedra

fundamental do Clube de Lazer Paraíso Verde. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.260/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com a Cemig pelo recebimento do Prêmio Abap de Sustentabilidade,

da Associação Brasileira das Agências de Publicidade Capítulo Minas Gerais. (- À

Comissão de Turismo.)

Nº 6.261/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada à Gerência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano cópia das notas

taquigráficas da 25ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, realizada em

14/5/2010, bem como seja formulada manifestação de aplauso pelo retorno dos

pagamentos do SUS à Apae de Inhapim. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 6.262/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Sr. Leonardo Barbabela, Promotor de Justiça, cópia das notas

taquigráficas da 28ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, realizada em

18/5/2010, e pedido de providências para agendar reunião com a Cooperativa dos

Transportadores de Passageiros de Minas Gerais a fim de discutir a fiscalização do

transporte clandestino de escolares no Estado. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 6.263/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados 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 cópia das notas taquigráficas da 24ª Reunião

Extraordinária dessa Comissão, realizada em 13/5/2010, e pedido de providências em

relação a incidente ocorrido nesse Município, em que um cidadão foi atingido por

disparo de arma de fogo durante abordagem policial. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 6.264/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Presidente da Câmara Municipal de Inhapim cópia das notas

taquigráficas da 25ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, realizada em

14/5/2010, e pedido de providências para fiscalizar o repasse à Apae de Inhapim dos

recursos relativos à merenda escolar e subvenção municipal.

Nº 6.265/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Prefeito Municipal de Inhapim cópia das notas taquigráficas da 25ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão, realizada em 14/5/2010, e pedido de

providências para repassar à Apae de Inhapim os recursos relativos à merenda
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escolar e subvenção municipal.

Nº 6.266/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Promotor de Justiça da Comarca de Inhapim cópia das notas

taquigráficas da 25ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, realizada em

14/5/2010, e pedido de providências para fiscalizar o repasse à Apae de Inhapim dos

recursos relativos à merenda escolar e subvenção municipal. (- Distribuídos à

Comissão do Trabalho.)

Nº 6.267/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria da PMMG pedido de informações sobre a conduta

funcional do Cabo PM Rodnei Balbino Leonardi, acusado de comandar um suposto

grupo de extermínio no Município de São José da Lapa, bem como sobre os

processos judiciais em que o referido Cabo figura como parte.

Nº 6.268/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Comando da PMMG e à Chefia da Polícia Civil pedido de

informações sobre os dados de criminalidade no Município de Conceição do Pará.

Nº 6.269/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Polícia Rodoviária Estadual pedido de informações sobre as rodovias

federais delegadas a esse órgão com as respectivas identificações e quilometragens.

Nº 6.270/2010, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Cemig pedido de informações sobre a demanda

apresentada pelos assentamentos de reforma agrária no Estado e sobre o plano de

atendimento desses assentamentos pelo programa Luz para Todos. (- Distribuídos à

Mesa da Assembleia.)

Proposições Não Recebidas

- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Do Deputado Dinis Pinheiro em que solicita seja formulado voto de congratulações

com o Sr. Robson Braga de Andrade por sua eleição para Presidente da

Confederação Nacional da Indústria.

Comunicações
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- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Alberto Pinto Coelho.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para a realização do ciclo de debates

“Legislação eleitoral e eleições 2010”.

- A ata desse evento será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.

Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Neider Moreira) - 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 2, às 9 horas, nos termos dos editais de convocação,

bem como para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 15ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 31/5/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado Délio Malheiros -

Entrega de placa - Palavras do General-de-Divisão Ilídio Gaspar Filho - Exibição de

vídeo - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem

do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Doutor Viana - Délio Malheiros - Tenente Lúcio.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h1min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
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Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Exército brasileiro e a

comemorar o bicentenário do nascimento do Brigadeiro Antônio de Sampaio, Patrono

da Infantaria Brasileira.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. General-de-Divisão

Ilídio Gaspar Filho, Comandante da 4ª Região Militar; Coronel Amauri José

Rodrigues, Chefe do Estado-Maior da 4ª Região Militar; General-de-Divisão Amaury

Sá Freire; e Deputado Délio Malheiros, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem.

Execução do Hino Nacional

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

pela Banda de Música da 4ª Região Militar, sob a regência do Capitão José Mariano

Alves.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Délio Malheiros

Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da Assembleia de Minas

Gerais, representando o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta

Assembleia; Exmo. Sr. Gen. Div. Ilídio Gaspar Filho, Comandante da 4ª Região

Militar; Exmo. Sr. Cel. Amauri José Rodrigues, Chefe do Estado-Maior da 4ª Região

Militar; Exmo. Sr. Gen.-Div. Amaury Sá Freire; meus senhores, minhas senhoras,

nossos telespectadores da TV Assembleia, estamos nesta reunião especial, no

Plenário desta Assembleia, para homenagear o Exército brasileiro e o patrono da

Infantaria, Brig. Antônio de Sampaio, neste ano em que se comemora o bicentenário

do seu nascimento. É uma grande honra para nós termos sido todos criados sob a

égide da figura, sempre honrosa, do Exército brasileiro. Desde criança, nos idos do

meu querido Contrato, no Município de Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, já
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era esse o nosso sentimento. Aprendi a admirar e a respeitar esse exemplo de

dedicação, de denodo no cumprimento dos estatutos que sustentam a democracia

brasileira, a formação forte e decidida, eu diria mais, nativista, que começou ainda

nos tempos primeiros da colonização portuguesa, com alicerce nas raças das quais

somos produto, de brancos, índios e negros. É, nos dias de hoje, uma sólida

instituição, que, fundamentada na hierarquia e na disciplina, nos transmite a

segurança, o bem-cumprir do dever estipulado e a obrigação do respeito mútuo ao

direito de ir e vir.

Para falar sobre o Exército brasileiro nos estenderíamos por muito tempo, que hoje,

infelizmente, é limitado. Mas eu diria que são 500 anos dedicados a uma formação

ímpar, desde que grupos compostos por portugueses, negros e índios se uniram para

expulsar os invasores que, a todo o custo, queriam usurpar o direito às terras

conquistadas. Dessas batalhas gloriosas originou um povo miscigenado, trabalhador,

crente em Deus e na Pátria, que continua conquistando, a cada dia, o respeito

mundial e que colaborou e colabora com a formação e a manutenção do nosso

Exército. Lembrar Guararapes em 1648, neste momento, é lembrar a construção dos

pilares firmes e fortes do Exército nacional. A união em torno da defesa do nosso

território, de um ideal de libertação começava algo que viria, mais tarde, com a

independência e a criação de um Estado chamado Brasil. Essa união permitiu que,

com as Entradas e Bandeiras, fossem fixados os limites do percorrido de norte a sul,

de leste a oeste.

Em razão dos bandeirantes, de suas peregrinações pelos rincões deste Brasil afora,

surgiram os fortes, os fortins que passaram a vigiar, a defender o espaço

conquistado. A atuação do Exército brasileiro, com a sua identificação em nossas

Constituições, tem sido e é fundamental na manutenção da unidade nacional, quer

seja territorial, quer seja social.

Há que se referenciar a figura ilustre do Duque de Caxias, patrono do Exército

brasileiro. É com a sua luta, sua perseverança e sua crença no futuro que o nosso

Exército cumpre com o seu precípuo dever de preservar a soberania e a integridade

do Brasil.

O Exército foi, é e sempre será fonte importante para o equilíbrio nacional. É centro
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de referência no acompanhamento do desenvolvimento social, econômico e industrial

do País. As incursões em episódios como a Segunda Guerra Mundial, as missões

internacionais na manutenção da paz e soerguimento de nações, como recentemente

no Haiti, trouxeram ao Exército admiração e respeito de toda a comunidade

internacional.

Mas estamos aqui hoje também para homenagear Antônio de Sampaio, o

Brigadeiro Sampaio, patrono de uma das Armas do Exército, a Infantaria. Estamos

comemorando o bicentenário do seu nascimento. Portanto, em 1810, mais

precisamente em 24 de maio, no povoado conhecido por Tamboril, na Fazenda Vítor,

localizada na capitania do Ceará-Grande, nascia aquele que, em 56 anos de vida,

viria demonstrar a pureza de seus propósitos e o seu sentimento patriótico.

Aos 20 anos, assentou praça como voluntário no 22º Batalhão de Caçadores, com

sede em Fortaleza. Nos seus 36 anos de vida no Exército, dedicou-se integralmente

ao serviço que, por vocação, decidiu que seria a sua passagem pela terra: o Exército

brasileiro. Alferes em 1836; 1º-Tenente em 1839; Capitão em 1843; Major em 1852;

Tenente-Coronel em 1855; Coronel em 1861; General em 1864; e Brigadeiro em

1866. O Encontro de Icó, em 1832, na Província do Ceará, foi a primeira missão em

que se destacou. Vieram outras: Cabanagem, em 1835, na Província do Pará;

Balaiada, de 1839 a 1841, na Província do Maranhão; Farrapos, entre 1844 e 1845,

na Província do Rio Grande do Sul; Praieira, de 1848 a 1850, na Província de

Pernambuco.

De norte a sul, cumpriu a sua missão com demonstrações inequívocas de bravura,

coragem e engenhosidade. Guerra contra Oribe e Rosas, em 1851, com destaque

para a Batalha de Montes Caseros, na Argentina, em 1852; Guerra contra Aguirre,

com a tomada do Paissandu, no Uruguai, em 1864, e no cerco a Montevidéu, no

mesmo ano. Elevado ao posto de Brigadeiro, assumiu o comando da 5ª Brigada,

participando das campanhas do Prata, que foram dignas do memorável estrategista

que era. De praça a Brigadeiro, galgou todos os postos por merecimento e pelo

estrito cumprimento do dever. Consagrou-se na campanha da Tríplice Aliança e à

frente da 3ª Divisão do Exército Imperial, conhecida por Divisão Encouraçada,

composta pelas lendárias Companhias Arranca-Toco, Vanguardeira e Treme-Terra,
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enfrentou batalhas nas operações de transposição do Rio Paraná, na Batalha do

Confluência e na Batalha do Estero Bellaco. Na Batalha de Tuiuti, considerada a

maior batalha campal da América do Sul em todos os tempos, a tropa sob seu

comando derrota o inimigo.

Quis a triste coincidência que no dia do seu aniversário, 24/5/1866, o Brig. Sampaio

fosse ferido mortalmente em combate, e seu óbito viria a acontecer no dia 6 de julho

em um navio-escola, no qual era levado para Buenos Aires, o Eponina, portanto, um

mês e doze dias depois. Em razão dos excelentes serviços prestados, recebeu várias

condecorações de D. Pedro II, entre elas a Comenda Imperial e Ordem da Rosa. Por

decreto presidencial, foi consagrado Patrono da Arma de Infantaria do Exército

brasileiro.

Neste ano, em que se comemora o bicentenário do nascimento de Antônio de

Sampaio, o Brasil rende homenagem a essa figura ilustre e perene, grande brasileiro

e exemplo para todos nós. Em Minas Gerais e Belo Horizonte não poderia ser

diferente. Este modesto Deputado tem orgulho do Exército que hoje nos representa

em todo o território nacional. Muito obrigado a todos pela presença.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente desta

Casa, representando o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia

Legislativa, fará a entrega ao General-de-Divisão Ilídio Gaspar Filho, Comandante da

4ª Região Militar, de placa alusiva a esta homenagem. A placa contém os seguintes

dizeres: (- Lê:)

“A garantia do bem-estar da Nação é compromisso inegociável do Exército

brasileiro, que, com a honrosa missão de resguardar a Pátria, tem prestado

relevantes serviços no Brasil e no exterior. No rol dos grandes homens da

corporação, está o patrono da Infantaria Brasileira, Brigadeiro Antônio de Sampaio,

destacado militar, cuja decisiva atuação em favor do País se tornou marca indelével

na trajetória das Forças Armadas. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais presta

homenagem ao Exército brasileiro por sua inestimável contribuição à Pátria e ao

Brigadeiro Antônio de Sampaio pelos 200 anos de seu nascimento.”

O Sr. Presidente - A Presidência convida também, com muita honra e alegria, o
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Deputado Délio Malheiros, autor da proposição que suscitou esta homenagem justa

ao Exército no bicentenário do nosso infante.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do General-de-Divisão Ilídio Gaspar Filho

Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, representando o Presidente da Assembleia

Legislativa, na pessoa do qual cumprimento todos os Deputados e Deputadas que

compõem esta respeitada Casa; Gen.-Div. Amaury Sá Freire de Lima, na pessoa do

qual cumprimento as demais autoridades presentes; oficiais, Subtenentes, Sargentos,

Cabos, Soldados e ilustres convidados, senhoras e senhores; inicialmente gostaria de

externar a honra de estarmos no Plenário desta Casa Legislativa, nesta reunião

solene em homenagem ao Exército e ao bicentenário de nascimento do Brigadeiro

Antônio de Sampaio, patrono da Infantaria brasileira.

Recebermos esta homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais deixa

envaidecidos e orgulhosos a todos nós, homens e mulheres que envergamos o

uniforme da força terrestre. Mostra a verdadeira e perfeita interação existente entre a

nossa instituição e esta Casa, legítima representante do povo, trincheira mais próxima

na defesa dos interesses dos cidadãos e na busca constante do bem comum,

inspirada certamente no legado de seu patrono Tiradentes.

Cabe lembrar que essa interação vem de longa data. Remonta aos idos de 1919,

ano do estabelecimento da primeira unidade militar do Exército em Belo Horizonte - o

12º Regimento de Infantaria, atual 12º Batalhão de Infantaria.

Cabe ressaltar também a importância da Capital mineira como guarnição militar que

desempenhou importantíssimo papel na Revolução de 1930; na formação do

contingente da FEB na Segunda Guerra Mundial, em 1944; na Revolução de 1964; e

nos contingentes mineiros nas missões de manutenção da paz da ONU, desde 1956,

em Suez, até os dias atuais, no Haiti.

O Exército comemorou no último dia 19 de abril 362 anos de existência. Irmanado

com a nacionalidade brasileira, naquele distante 1648, em Guararapes, lutou pela

reconquista do território invadido, com o coração e as armas disponíveis. A união de

ideais criou uma força indissolúvel, composta pelos índios liderados pelo notável índio

Poti, batizado posteriormente como Felipe Camarão; pelos negros comandados por
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Henrique Dias; por portugueses comandados por Dias Cardoso e Fernando Vieira;

comungando todos do mesmo amor a essa terra. Em Guararapes, pela primeira vez,

foi mencionado e exaltado o termo “pátria”. Esses bravos conseguiram expulsar os

holandeses, que, amparados na poderosa força econômica da Companhia das Índias

Ocidentais, aqui estiveram por um período aproximado de 20 anos e aqui mantinham

um exército poderoso e com armamento de tecnologia muito superior àquele com o

qual nossos antepassados podiam contar.

Nascia com gente dessa estirpe o Exército brasileiro, cujos valores e princípios

jamais abafaram a condição de cidadão no peito do Soldado. Força de destemidos e

obstinados que, deixando o litoral, se embrenharam pelos sertões, pelas matas,

subiram rios, plantaram fortes, vilas e povoados. Exército que detectou um vasto

potencial de riquezas naturais e levou a presença física do verde e amarelo a cada

fronteira, a cada região distante, vigiando, protegendo e cooperando com o

desenvolvimento nacional. Exército que possui representantes de todos os

segmentos da sociedade brasileira, que defende a paz com obstinação e fervor,

amparado nos exemplos legados por nosso patrono, o Marechal Luís Alves de Lima e

Silva, o Duque de Caxias, que para nós, militares, é um paradigma a ser seguido

sempre, modelo que foi de cidadão, estadista e Soldado.

Ao lado de Caxias, encontramos o Brigadeiro Antônio de Sampaio, patrono da

gloriosa Infantaria brasileira - rainha dos campos de batalha, pois foi o homem que

personificou o arrojo e a tenacidade desejáveis no perfil do Soldado de infantaria, cujo

destino é conviver de perto com as agruras e incertezas da guerra.

As revoltas dos Cabanos, dos Balaios e dos Praieiros; as campanhas da Bacia do

Prata; os episódios das batalhas de Confluência, Estero Bellaco e Tuiuti, durante a

Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como “Guerra do Paraguai”,

testemunharam sua vitoriosa trajetória totalmente dedicada à vida castrense e à

defesa da Pátria. Por suas qualidades morais e pelos seus inestimáveis exemplos de

liderança, amor à Pátria, força e coragem em combate, Sampaio teve seu nome

inscrito no livro de Aço do Panteão da Pátria e da Liberdade, recebendo, oficialmente,

o “status” de herói nacional.

Srs. Deputados, essa homenagem reflete plenamente e de maneira incontestável o
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excelente convívio entre o povo mineiro e as organizações militares com sede nesta

Capital. Podem confiar, estaremos sempre prontos a empregar o braço forte no

cumprimento das missões que a Pátria nos impõe em sua defesa e na de seus

cidadãos e a estender a mão amiga para cooperar com o desenvolvimento nacional e

com a defesa civil no apoio à nossa gente.

Agradeço, em particular, ao Sr. Deputado Délio Malheiros, homem público que

realiza um trabalho incansável na defesa do consumidor e do contribuinte, pela

gentileza e pela patriótica iniciativa da proposição desta homenagem. Estendo meus

sinceros agradecimentos a todos os respeitáveis Deputados desta Casa,

representantes do poder do cidadão, pelo acolhimento unânime do requerimento que,

com certeza, nos estimula ao prosseguimento de nossa missão constitucional. Por

fim, em nome do Exército brasileiro, agradeço a todos os que abrilhantaram esta

reunião solene. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a Banda de Música da 4ª Região

Militar, sob a regência do Cap. José Mariano Alves. Para a execução da “Canção da

Infantaria”, com letra de Ildo Rangel e música de Thiers Cardoso, solicitamos aos

presentes que fiquem de pé.

- Procede-se à apresentação musical.

O locutor - Neste momento, a Banda de Música da 4ª Região Militar nos brindará

com a apresentação de um “pot-pourri” de músicas regionais e de “Aquarela do

Brasil”, de Ary Barroso.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Tenho a honra de cumprimentar o Gen.-Div. Ilídio Gaspar Filho, Comandante da 4ª

Região Militar do Exército, com sede em Belo Horizonte.

Com muita alegria, também cumprimento o Exmo. Sr. Chefe de Estado-Maior da 4ª

Região Militar, Cel. Amauri José Rodrigues e também o Exmo. Sr. Gen.-Divisão
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Amaury Sá Freire.

Meus ilustres colegas Deputados Tenente Lúcio, que se faz presente e que é

Tenente pelo Exército, e Délio Malheiros, brilhante Deputado e trabalhador, que tem

momentos de inspiração. Aliás, ele teve essa inspiração quando trouxe para a

Assembleia o seu requerimento para promovermos esta reunião. Esse requerimento

foi apoiado por todos da Casa. Parabéns, Deputado Délio Malheiros pela inspiração e

pelo grande momento de lucidez que teve, como sempre brilhando na Casa.

Também quero cumprimentar a nossa Banda de Música da 4ª Região Militar.

Parabéns pelo Hino Nacional Brasileiro e pela “Aquarela do Brasil”. Esse “pot-pourri”

de músicas brasileiras tocou dentro do coração e da lembrança de todos nós, com a

banda tão bem regida pelo Cap. José Mariano Alves. Parabéns pela brilhante banda

de música.

Quero também cumprimentar as enfermeiras presentes - duas ilustres senhoras de

cabecinhas brancas, no meio de tanta gente de verde. Elas estão ali como duas

rosas, duas flores brancas. Peço que se levantem, para serem aplaudidas por nós,

porque elas participaram da Segunda Guerra Mundial, lutando na Itália em defesa da

saúde pública. Façam o favor de se levantarem, porque gostaríamos de saudá-las. D.

Carlota - esta Casa, na última quinta-feira, fez uma homenagem especial aos ex-

combatentes, e ela estava presente.

Quero cumprimentar os funcionários da Casa, que nos dão condição de trabalho; os

funcionários da TV Assembleia, que estão levando essa imagem a tantas cidades de

Minas Gerais, a tantos mineiros e mineiras que nos assistem; imprensa; público das

galerias.

A Assembleia mineira tem a honra e a alegria de homenagear o Exército nacional

na auspiciosa comemoração do bicentenário do Brig. Antônio de Sampaio, vulto

destacado de sua história.

O Exército brasileiro é uma instituição profundamente identificada com nosso povo,

desde sua origem nativista de Guararapes, como já foi tão falado, quando o invasor

holandês foi expulso pela ação conjunta de negros, índios e brancos.

Vamos repetir algumas coisas para que fiquem bem sedimentadas, principalmente

nos jovens. Mais tarde, Caxias, ao derrotar todas as tentativas de fragmentação de
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nosso território, legou aos atuais militares a sua missão. Trata-se de garantir a

segurança e a integração nacionais como reflexo da vontade soberana do povo,

presente em todas as Constituições brasileiras.

É fundamental ter em mente a participação militar na proclamação da República,

período conturbado em que nosso Exército, praticando a moderação, assegurou a

sobrevivência das instituições.

Saindo um pouco do ritual da fala, percebemos que o Exército sempre vem

harmonizar. Às vezes precisando lutar, mas nem sempre. Na maioria das vezes, com

seu poder de moderação, com a sua força, com a sua presença moralizadora e

tranquilizadora, ele recompõe a ordem para que as instituições possam sobreviver.

Além disso, nossas Forças Armadas, depois da gloriosa participação com a FEB na

campanha da Itália, obtendo o triunfo de Monte Castelo, vêm demonstrando seu

nacionalismo, com o uso de equipamentos e armamentos fabricados pela indústria

brasileira, especialmente os veículos blindados.

As missões de paz conduzidas por nossos oficiais e Soldados, como a que se

desenvolve com tanto sucesso no Haiti, onde alguns perderam a vida, que faz parte

da existência do ser Soldado, são também motivo de orgulho de todos os nossos

cidadãos.

Exemplo e referência heroica para nossas tropas, o Brig. Antônio de Sampaio,

patrono da Infantaria, teve seu bicentenário assinalado no último dia 24. Esse é

também o Dia da Infantaria, a arma mais antiga do Exército, formada por Soldados

que lutam em todo tipo de terreno e sob quaisquer condições meteorológicas,

levando variados meios de transporte à frente de combate.

Em 1949, o Presidente Getúlio Vargas consagrou patrono dessa arma o Brig.

Sampaio, homem corajoso e patriota. É importante o reconhecimento a esses valores

desse grande Brigadeiro, exemplo para todos nós.

O extenso e movimentado currículo de Sampaio nos mostra destacadas

participações: diante da Cabanagem, no Pará, da Balaiada, no Maranhão, da Guerra

dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, e da Revolução Praieira, em Pernambuco,

sempre impedindo a desagregação de nossa unidade territorial e, em consequência,

consolidando a Nação.
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No “front” externo, esteve no Uruguai combatendo Oribe e Rosas, além de Aguirre,

consagrando-se na Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai de Solano López.

A Batalha de Tuiuti, fundamental para selar nossa vitória configurando a maior

batalha campal da história sul-americana, custou-lhe a vida, em razão dos ferimentos

recebidos. Mais um reconhecimento que vou repetir, porque é preciso reconhecer os

valorosos homens e mulheres brasileiros.

O Imperador D. Pedro II reconheceu seus muitos atos de bravura, por meio de seis

condecorações outorgadas entre os anos de 1852 e 1865. Não foi favor nenhum o

que D. Pedro II lhe concedeu. Sua liderança e seu patriotismo sobreviveram ao seu

sacrifício pessoal em honra do Brasil.

Essa nobre morte inspirou os mais fortes versos da canção da Infantaria Brasileira:

“Brasil, te darei com amor / toda seiva e vigor / que em meu peito se encerra / (...) ó

meu amado pendão / sagrado pavilhão / que à glória conduz / com luz sublime / amor

se exprime. / Se do alto me falas, / todo roto por balas!”.

Portanto, a disciplina, o trabalho, a cooperação, o sacrifício e a tenacidade são os

valores legados por Antônio de Sampaio aos nossos Soldados. Desde então a

Infantaria e todo o Exército significam a soma de indivíduos que trabalham em

equipe, movidos pelo patriotismo e pelo conhecimento da causa que defendem. Essa

causa, em suma, responde pela integridade do País e pela dignidade de sua

população. Por tudo isso, aos senhores o nosso 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 1º de junho, às 9 horas, e

para a extraordinária 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 regimental. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 520/2007

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro e decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.708/2005, tem por objetivo declarar de

utilidade pública a Creche Comunitária Cantinho da Vovó Naná, com sede no

Município de Ibirité.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/3/2007 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a proposição a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 520/2007 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Creche Comunitária Cantinho da Vovó Naná, com sede no Município de Ibirité.

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 5/3/2008), o

parágrafo único do art. 14 determina que as atividades de seus diretores,

conselheiros e associados não serão remuneradas; e o parágrafo único do art. 26

dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 520/2007.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Padre João - Gilberto Abramo - Célio
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Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 723/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Chico Uejo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Loja Maçônica General Sodré nº 41, com sede no Município de

Sacramento.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/4/2007 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 723/2007 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Loja

Maçônica General Sodré nº 41, com sede no Município de Sacramento.

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

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

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

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

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

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

funções.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 18 dispõe que, na

hipótese de sua extinção, o patrimônio remanescente será destinado às Lojas

Maçônicas com sede na cidade de Sacramento; e o parágrafo único do art. 19 (ver

alteração realizada em 6/4/2010) determina que as atividades de sua diretoria e

associados não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 723/2007.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.
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Sebastião Costa, Presidente e relator - Célio Moreira - Padre João - Gilberto

Abramo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.171/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação aos trechos de rodovia que menciona.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 4/2/2010, a matéria foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.

Vem agora a esta Comissão para o exame preliminar dos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188, do Regimento Interno.

Em 23/3/2010, a relatoria solicitou que o projeto fosse baixado em diligência à

Secretaria de Estado de Governo a fim de se obterem informações necessárias sobre

a matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.171/2010 tem por finalidade dar as seguintes denominações a

trechos de rodovias:

1 - Engenheiro Antônio Moreira Filogônio ao trecho da Rodovia MG-050 que liga o

entroncamento de Formiga ao entroncamento de Capitólio, no Município de Passos,

com extensão de 150,80km;

2 - Engenheiro Luiz Henrique Guimarães ao trecho da Rodovia LMG-744

compreendido entre o Município de Marilac e o entroncamento da Rodovia MG-314,

passando por Nacip Raydan e Virgolândia, com extensão de 55,3km;

3 - Engenheiro Luiz Otávio Gonçalves ao trecho da Rodovia MG-133 compreendido

entre o entroncamento da Rodovia MG-353 (Coronel Pacheco) e o entroncamento da

Rodovia MGC-265, passando pelo entroncamento de Piau, Tabuleiro e Rio Pomba,

com extensão de 44,6km;

4 - Engenheiro Maurício Bizzoto ao trecho da Rodovia MG-050 que liga o

entroncamento da Rodovia MG-431, em Itaúna, ao entroncamento da BR-494B, em
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Divinópolis, com extensão de 45km;

5 - Engenheiro Ricardo Fernandes Motta ao trecho da Rodovia MG-040 que liga

Belo Horizonte a Brumadinho, passando por Ibirité, Sarzedo e Mário Campos, com

extensão de 27,5km;

6 - Engenheiro Cláudio Carvalho ao trecho da Rodovia LMG-843 que liga o

entroncamento da BR-369 ao entroncamento da BR-381, passando por Santana do

Jacaré, com extensão de 30,5km;

7 - Engenheiro Domingos Buzzatti ao trecho da Rodovia MG-275 que liga Lagoa

Dourada (entroncamento da BR-383) a Carandaí (entroncamento da BR-040), com

extensão de 33,6km;

8 - Engenheiro Luiz Natali Baccarini ao trecho da Rodovia MG-155 que liga Jeceaba

ao entroncamento da BR-383, com extensão de 11,5km;

9 - Engenheiro Fernando de Castro Santos ao trecho da Rodovia MG-030 que liga

Nova Lima ao entroncamento da MG-440 (Engenheiro Correia), passando por Rio

Acima e Itabirito, com extensão de 57,7km;

10 - Engenheira Elza Maria Chartuni Teixeira ao trecho da Rodovia LMG-850 que

liga o entroncamento da MGC-265-120 (Ubá) ao entroncamento da MG-285 (Sobral

Pinto), passando por Rodeiro, com extensão de 21km;

11 - Engenheiro Berillo José da Rocha ao trecho da Rodovia MG-353 que liga o

entroncamento de Piraúba a Rio Novo, passando por Guarani, com extensão de

27,4km;

12 - Engenheiro Aymoré Dutra Filho ao trecho da Rodovia MG-050 que liga o

entroncamento da BR-494B, em Divinópolis, ao entroncamento de Formiga, com

extensão de 72,1km;

13 - Engenheiro Idsel Costa Martins ao trecho da Rodovia MG-424 que liga o

entroncamento de Pedro Leopoldo ao entroncamento da BR-040, passando por

Matozinhos, Prudente de Morais e Sete Lagoas, com extensão de 28,2km;

14 - Engenheiro Geraldo Magela Lobato ao trecho da Rodovia MG-420 que liga

Pompéu (entroncamento da MG-060) à ponte sobre o Rio Paraopeba;

15 - Engenheiro Gerardo Martins Guerra ao trecho da Rodovia LMG-654 que liga

Coração de Jesus ao entroncamento da BR-365, passando por São João da Vereda,
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com extensão de 62km;

16 - Engenheiro Jayme Fonseca ao trecho da Rodovia MG-439 que liga o

entroncamento da BR-354, em Arcos, ao entroncamento da MG-170, em Luz, com

extensão de 17,3km;

17 - Engenheiro Leonice Gabriel Mourão ao trecho da Rodovia LMG-782 que liga o

entroncamento da BR-365 ao Lago de Nova Ponte, passando por Iraí de Minas, no

entroncamento da MG-190, com extensão de 27,9km;

18 - Engenheiro Múcio Luiz do Amaral ao trecho da Rodovia MG-314 que liga São

João Evangelista (entroncamento da BR-120) ao entroncamento da MGC-259,

passando por Peçanha, Coroaci e Conceição das Tronqueiras, com extensão de

79,4km;

19 - Engenheiro Sílvio de Freitas ao trecho da Rodovia MG-442 que liga o

entroncamento da BR-040 a Belo Vale, com extensão de 21,9km;

20 - Engenheiro Waldemiro Lourenço ao trecho da Rodovia LMG-821 que liga o

entroncamento da MG-050 a Vila Serra Azul, com extensão de 14,1km;

21 - Moacir Aurélio Pinto ao trecho da AMG-900 que liga o entroncamento da BR-

040 a Santana dos Montes, com extensão de 18km;

22 - Engenheiro Odilon de Araújo Couto ao trecho da Rodovia MG-132 que liga

Cipotânea a Desterro do Melo (entroncamento da MGC-265), passando pelo

entroncamento da MG-280, Alto do Rio Doce e Desterro do Melo, com extensão de

38,1km;

23 - Engenheiro Euler Rocha ao trecho da Rodovia 429 que liga Lagoa da Prata a

Santo Antônio do Monte, com extensão de 26km;

24 - Dr. João Batista Soares dos Santos ao trecho da Rodovia MG-132 que liga

Catas Altas da Noruega (entroncamento da MG-482) a Lamim, com extensão de

132km;

25 - Dr. Bráulio Henrique Diniz ao trecho da Rodovia MG-040 que liga Crucilândia a

Itaguara (entroncamento da BR-681), com extensão de 33,5km.

Na Constituição da República, no que se refere à competência normativa, as

matérias que só podem ser reguladas pela União estão enumeradas no art. 22, e as

que são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30. Com relação ao Estado
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membro, o § 1° do art. 25 faculta-lhe tratar das ma térias que não se enquadrem no

campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de

disciplinamento jurídico por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei nº 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

matéria, estabelecendo, entre outras, a exigência de que o homenageado seja

falecido e se tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal

de Contas e do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

exame por membro deste Parlamento.

Cabe destacar que a Secretaria de Estado de Governo, por meio de nota técnica

emitida em 3/3/2010, informou que os trechos mencionados não possuem

denominação, com as seguintes exceções: o constante no inciso II foi denominado

pelas Leis nºs 18.369 e 18.370, de 2009; e o do inciso XXII, pela Lei nº 17.622, de

2008. Além disso, apontou que os trechos relacionados nos incisos XVI e XXV

necessitam de correções, substituindo-se, no primeiro, Luz por Pains, e, no segundo,

a BR-681 pela BR-381.

Para sanar essas imperfeições, o autor - Deputado Sávio Souza Cruz - apresentou

sugestões de emendas, que acatamos com a apresentação das Emendas nºs 1 a 4,

redigidas na parte conclusiva deste parecer.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 4.171/2010 com as Emendas nºs 1 a 4, redigidas a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao inciso II do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

II - Engenheiro Luiz Henrique Guimarães ao trecho da Rodovia MG-311

compreendido entre o entroncamento da BR-116, Pescador e Nova Módica;”.

EMENDA Nº 2
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Dê-se ao inciso XVI do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

XVI - Engenheiro Jaime Fonseca ao trecho da Rodovia MG-439 que liga o

entroncamento da BR-354, em Arcos, ao entroncamento da MG-170, em Pains, com

extensão de 17,3km;”.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao inciso XXII do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

XXII - Engenheiro Odilon de Araújo Couto ao trecho da Rodovia MG-452

compreendido entre o entroncamento da MGC-265 e o entroncamento da BR-040,

passando por Paiva e Oliveira Fortes;”.

EMENDA Nº 4

Dê-se ao inciso XXV do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

XXV - Dr. Bráulio Henrique Diniz ao trecho da Rodovia MG-040 que liga Crucilândia

a Itaguara (entroncamento da BR-381), com extensão de 33,5km.”.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Padre João - Célio Moreira - Gilberto

Abramo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.262/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro Comunitário de Palmeirinha Nova, 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 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
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O Projeto de Lei nº 4.262/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro Comunitário de Palmeirinha Nova, 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, 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. 26 veda a

remuneração de seus Diretores, Conselheiros e associados; e o art. 34 (ver alteração

de 3/4/2010) dispõe que, em caso de dissolução, seu patrimônio remanescente será

destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada nos

Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.262/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Padre João - Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.345/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Pedra

Dourada, com sede no Município de Luisburgo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/3/2010 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
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O Projeto de Lei nº 4.345/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Pedra Dourada, com sede no

Município de Luisburgo.

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 e conselheiros, bem como as dos associados, não serão

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

bonificação ou vantagem; e, no art. 35, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade

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

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.345/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Célio Moreira -

Gilberto Abramo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 4.355 /2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar a denominação de Antônio Rust ao anel rodoviário localizado no Município de

Manhumirim.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/3/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.
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Vem agora a proposição a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.355/2010 tem por finalidade dar a denominação de Anel

Rodoviário Antônio Rust ao anel rodoviário que liga o trevo de Martins Soares ao

trevo de Alto Jequetibá, na Rodovia MG-111, no Município de Manhumirim, numa

extensão de 4,6km.

Com relação à competência normativa, as matérias que só podem ser reguladas

pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição da República; as que são

reguladas pelo Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a

prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e suplementar as

legislações federal e estadual, para melhor atender às suas peculiaridades. Quanto

ao Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25, que lhe faculta

tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do

Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

Com relação à deflagração do processo legislativo, a matéria não se encontra entre

as reservadas pelo art. 66 da Constituição do Estado à Mesa da Assembleia nem aos

titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de

Contas. Pode, portanto, ser apresentada por membro desta Casa.

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

parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, com

a finalidade de identificar corretamente o trecho a ser denominado.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 4.355/2010 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
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“Art. 1º – Fica denominado Rodovia Antônio Rust o trecho da MG-111, situado no

Município de Manhumirim, que liga o trevo de saída para o Município de Reduto ao

trevo de saída para o Município de Alto Jequitibá.”.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Gilberto Abramo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.378/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar a denominação de Escola Estadual de Ensino Médio Professora Henriqueta

Lisboa à Escola Estadual de Ensino Médio Jardim Vitória, localizada no Município de

Belo Horizonte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/3/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a 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.

Em 6/4/2010, esta Comissão solicitou que a proposição fosse baixada em diligência

à Secretaria de Estado de Educação para que informasse se o educandário já possui

denominação oficial e se há no Município de Belo Horizonte outro estabelecimento

público com o nome ora proposto. De posse das informações, passamos à análise da

matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.378/2010 tem por escopo dar a denominação de Escola

Estadual de Ensino Médio Professora Henriqueta Lisboa à Escola Estadual de Ensino

Médio Jardim Vitória, localizada no Município de Belo Horizonte.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão previstas no art. 22 da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, constam no art.

30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse
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local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades. No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica está

consagrada no § 1° do art. 25, que lhe faculta trat ar das matérias que não se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha do nome deve recair em nome de pessoa

falecida que se tenha destacado por suas notórias qualidades e pelos relevantes

serviços prestados à coletividade ou em evento de valor histórico, efeméride, acidente

geográfico ou, ainda, em outra referência às tradições históricas e culturais do

Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado 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 pertinente a

apresentação do projeto por membro desta Assembleia Legislativa.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Educação esclareceu, por meio da

Informação nº 57/2010, que, em reunião realizada em 18/2/2010, o Colegiado Escolar

foi favorável à proposta de denominação contida no projeto de lei em análise e que o

Município de Belo Horizonte não possui instituição ou próprio público com igual

denominação.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 4.378/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Padre João - Gilberto Abramo - Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.380/2010

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar a denominação de Escola Estadual Professor Neidson Rodrigues à Escola

Estadual de Ensino Médio Paulo VI, localizada no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/3/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a 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.

Em 6/4/2010, o relator solicitou que a proposição fosse baixada em diligência à

Secretaria de Estado de Educação, para que informasse se o educandário já possui

denominação oficial e se há, no Município de Belo Horizonte, outro estabelecimento

público com o nome ora proposto. De posse das informações, passamos à análise da

matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.380/2010 tem por escopo dar a denominação de Escola

Estadual Professor Neidson Rodrigues à Escola Estadual de Ensino Médio Paulo VI,

situada na Rua Laranja da Terra, Bairro Conjunto Paulo VI, Município de Belo

Horizonte.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão elencadas no art. 22 da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades. No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica está

consagrada no § 1° do art. 25, que lhe faculta trat ar das matérias que não se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.
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No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha deve recair em nome de pessoa falecida que

se tenha destacado por suas notórias qualidades e pelos relevantes serviços

prestados à coletividade ou em evento de valor histórico, efeméride, acidente

geográfico ou, ainda, em outra referência às tradições históricas e culturais do

Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado 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 pertinente a

apresentação do projeto por membro desta Assembleia Legislativa.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Educação esclareceu, por meio da

Informação nº 59/2010 que, em reunião realizada em 25/2/2010, o Colegiado Escolar

foi favorável à proposta de denominação contida no projeto de lei em análise e que o

Município de Belo Horizonte não possui instituição ou próprio público com igual

denominação.

Por fim, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação

ao art. 1º do projeto com a finalidade de incluir a localização da unidade de ensino,

com o objetivo de explicitar que não se trata de alteração do nome anterior, uma vez

que, normalmente, ao ser autorizada a funcionar, uma escola assume o nome do

local em que está instalada.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 4.380/2010 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica denominada Escola Estadual Professor Neidson Rodrigues a Escola

Estadual de Ensino Médio Paulo VI, localizada na Rua Laranja da Terra, no Bairro

Conjunto Paulo VI, Município de Belo Horizonte.”.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Padre João, relator - Gilberto Abramo - Célio Moreira.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.488/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 496/2010, 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 fundamental localizada na Aldeia Indígena Muã Mimatxi Pataxó,

no Município de Itapecerica.

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 4.488/2010 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Indígena Pataxó Muã Mimatxi à escola estadual de ensino fundamental

localizada na Aldeia Indígena Muã Mimatxi Pataxó, no Município de Itapecerica.

Com relação à competência normativa, as matérias que só podem ser reguladas

pela União, de interesse nacional, estão elencadas no art. 22 da Constituição da

República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que

lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e

suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas peculiaridades.

Para o Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25, que lhe

faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do

Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No plano infraconstitucional, a Lei Estadual nº 13.408, de 1999, estabelece as

condições para se dar nome aos próprios do Estado. Segundo suas normas, é

competência do Legislativo dispor sobre a matéria e a escolha deve recair “em nome
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de pessoa falecida que se tenha destacado por suas notórias qualidades e por

relevantes serviços prestados à coletividade, ou em evento de valor histórico,

efeméride, acidente geográfico ou outras referências às tradições históricas e

culturais do Estado”. O nome sugerido, Muã Mimatxi, está ligado ao mundo vegetal,

relacionando-se a um grupo de plantas que ampara e guia a aldeia, protegendo os

índios.

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° 4.488/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Padre João, relator - Gilberto Abramo - Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.493/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento de Vila Amanda –

Condevia -, com sede no Município de Baldim.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a 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 4.493/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho de Desenvolvimento de Vila Amanda – Condevia –, com sede no Município

de Baldim.

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. 11, parágrafo

único, que as atividades de seus diretores, conselheiros e sócios não serão

remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou

vantagem; e, no art. 27, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, juridicamente constituída e

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.493/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Célio Moreira - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.494/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário Vila Marília Costa, com sede no

Município de Santa Maria de Itabira.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a 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 4.494/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário Vila Marília Costa, com sede no Município de Santa Maria de
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Itabira.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 26, que seus

diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes não

serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação ou

bonificação; e, no art. 30, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, juridicamente constituída e

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Por fim, apresentamos na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova redação ao art. 1º para adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.494/2010 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 do Bairro Vila

Marília Costa, com sede no Município de Santa Maria de Itabira.”.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Padre João - Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.500/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Apícola do Médio Piracicaba - Apimel -, com sede no
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Município de Rio Piracicaba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2010 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 4.500/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Apícola do Médio Piracicaba - Apimel -, com sede no Município de Rio

Piracicaba.

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. 31, que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 53,

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

entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.500/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Gilberto Abramo - relator - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.504/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela visa declarar de



____________________________________________________________________________
102

utilidade pública a Casa União pelo Desenvolvimento do Vale do Piranga – Cadevapi

–, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.504/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Casa União pelo Desenvolvimento do Vale do Piranga – Cadevapi –, 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 ali mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

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

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição, no parágrafo único do art. 23,

veda a remuneração de seus Diretores, sócios, Conselheiros, instituidores,

benfeitores ou equivalentes; e, no art. 41, dispõe que, na hipótese de sua dissolução,

o patrimônio remanescente será destinado a pessoa jurídica congênere, registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública qualificada como

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip –, nos termos da Lei

Federal nº 9.790, de 1999.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova redação ao art. 1º do projeto, com a finalidade de adequar a denominação da

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

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.504/2010 com a seguinte Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1
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Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Casa União pelo

Desenvolvimento do Vale do Piranga – Cadevapi –, com sede no Município de Belo

Horizonte.”.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Célio Moreira, relator - Gilberto Abramo - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.505/2010

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 de Pais e Amigos dos Excepcionais de São

Pedro da União – Apae –, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.505/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Pedro da União – Apae –,

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. 14, § 2º, que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes

vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação, benefício ou vantagem, a
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qualquer título ou forma; e, no art. 46, parágrafo único, que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade congênere, com

personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.505/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Padre João - Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.509/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Educativa Cordisburgo FM, com sede no

Município de Cordisburgo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2010 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 4.509/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Educativa Cordisburgo FM, com sede no Município de

Cordisburgo.

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

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

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

atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é
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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. 30, que as atividades dos diretores e conselheiros, bem como as dos sócios,

serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro,

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

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere com

personalidade jurídica e dotada do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.509/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto Abramo - Padre João

- Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.514/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Esportiva Rio Verde, com sede no

Município de São Lourenço.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.514/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Esportiva Rio Verde, com sede no Município de São Lourenço.

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

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro
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atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o § 1º do art. 33 do estatuto constitutivo da instituição determina que,

no caso de sua dissolução, reverterão seus bens em favor de obras assistenciais de

caráter filantrópico; e o art. 41 dispõe que os cargos e funções de direção da

Associação não serão remunerados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.514/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Padre João, relator - Gilberto Abramo - Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.519/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Espírita e Cultural Lunzo Atim

Odeomin, com sede no Município de Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/4/2010 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 4.519/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Espírita e Cultural Lunzo Atim Odeomin, 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
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atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 veda a

remuneração a seus Diretores, Conselheiros e associados; e o art. 32 dispõe que, na

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

congênere, dotada de 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 4.519/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Célio Moreira, relator - Gilberto Abramo - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.520/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do

Bairro São José, com sede no Município de Barroso.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/4/2010 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 4.520/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Moradores do Bairro São José, com sede no Município

de Barroso.

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.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 veda a

remuneração a seus Diretores, Conselheiros e associados; e o art. 32 dispõe que, na

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

congênere, dotada de 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 4.520/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.523/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação de Futebol Amador Cuidar e Educar de

Moema - Afacem -, com sede no Município de Moema.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/4/2010 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 4.523/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Futebol Amador Cuidar e Educar de Moema - Afacem -, com sede no
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Município de Moema.

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. 24 veda a remuneração

dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; e o parágrafo único do art. 29 dispõe

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

entidade assistencial congênere, com personalidade jurídica e sede no Município de

Moema, registrada nos órgãos competentes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.523/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Célio Moreira, relator - Gilberto Abramo - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.525/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública o Centro de Recuperação a Dependentes Químicos e Álcool de

Patos de Minas, com sede no Município de Patos de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/4/2010 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 4.525/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o
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Centro de Recuperação a Dependentes Químicos e Álcool de Patos de Minas, com

sede no Município de Patos de Minas.

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

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

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

atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

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

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, os arts. 8º, 17 e 22 determinam

que as atividades dos membros da Diretoria, Conselho Deliberativo e do Conselho

Técnico não serão remuneradas; e o art. 37 que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social, sediada no Município de Patos de Minas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.525/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Célio Moreira, relator - Gilberto Abramo - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.529/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Sociedade Protetora dos Animais – Vidanimal –, com sede no

Município de Itabirito.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável.

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
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O Projeto de Lei nº 4.529/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade Protetora dos Animais – Vidanimal –, com sede no Município de Itabirito.

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

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

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

atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

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

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art. 11, que as atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas; e,

no art. 38, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

transferido a pessoa jurídica, 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 organização da sociedade civil de interesse público – Oscip –,

preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social da entidade.

Por fim, apresentamos, no final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação

ao art. 1º do projeto, a fim de indicar o nome correto da entidade, de acordo com o

art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.529/2010 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 entidade denominada Vidanimal,

com sede no Município de Itabirito.”.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Padre João - Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.530/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela tem por
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objetivo declarar de utilidade pública Associação de Moradores do Distrito de

Jardinésia, com sede no Município de Prata.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a proposição a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.530/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores do Distrito de Jardinésia, com sede no Município de Prata.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no art. 30 do estatuto constitutivo da instituição, o item 3

determina que seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou

equivalentes não perceberão remuneração, vantagens ou benefícios; e o item 4

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

associação congênere, dotada de personalidade jurídica, com sede e atividades

preferencialmente no Município de Prata.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.530/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Célio Moreira - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.531/2010

Comissão de Constituição e Justiça

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

declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de

Bambuí - Consep -, com sede no Município de Bambuí.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/4/2010 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 4.531/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário de Segurança Pública de Bambuí - Consep -, com sede no

Município de Bambuí.

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. 35 dispõe que, na

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

afins; e o art. 40 veda a remuneração a seus diretores e conselheiros pelo exercício

de seus mandatos.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.531/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.532/2010

Comissão de Constituição e Justiça



____________________________________________________________________________
114

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Unidos do Assentamento José dos Anjos,

com sede no Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/4/2010 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 4.532/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Unidos do Assentamento José dos Anjos, com sede no Município de

Uberlândia.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 27, que os seus

Diretores e associados não serão remunerados; e, no art. 34, § 2º, que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade qualificada

nos termos da Lei 9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade

Civil de Interesse Público – Oscips –, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo

social da Associação.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.532/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.
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Sebastião Costa, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Padre João - Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.534/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro de Ação Sr. Joaninho, com sede no Município de Juiz de

Fora.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/4/2010 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 4.534/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Ação Sr. Joaninho, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

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

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

atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

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

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art. 6º, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas;

e, no art. 12, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.534/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Padre João, relator - Gilberto Abramo - Célio Moreira.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.535/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Obra Social Geraldo Braz de Almeida, com sede no

Município de Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/4/2010 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 4.535/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Obra Social Geraldo Braz de Almeida, 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, funciona há mais de

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

exercício de suas funções.

Note-se que o art. 25 do estatuto constitutivo da instituição determina que a

entidade não concederá remuneração, vantagem ou benefício a dirigentes,

conselheiros e associados; e o art. 37 que, no caso de dissolução, os bens

remanescentes serão destinados a instituição congênere com personalidade jurídica,

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

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.535/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Padre João - Célio Moreira.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.537/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 500/2010, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar a denominação de Escola

Estadual Doutor Reynaldo Martins Marques a escola estadual de ensino fundamental

e médio localizada no Município de Ribeirão das Neves.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/5/2010 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 jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.537/2010 tem por escopo dar a denominação de Escola

Estadual Doutor Reynaldo Martins Marques à escola estadual de ensino fundamental

situada na Rua Ari Teixeira da Costa, nº 1.500, Bairro Santa Paula, Município de

Ribeirão das Neves.

Esclarece o autor da matéria que a denominação proposta resulta de pedido

formulado pelo Colegiado Escolar do referido educandário, o qual, em reunião

realizada em 10/2/2010, homologou, por unanimidade dos votos, a indicação do

nome do Dr. Reynaldo Martins Marques para esse próprio estadual.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão elencadas no art. 22 da

Constituição da República. As que cabem ao Município, estão previstas no art. 30,

que lhes assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local

e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do

art. 25, que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo

da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não
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constitui assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenageado, deve recair em

nome de pessoa falecida que se tenha destacado por suas notórias qualidades e

pelos relevantes serviços prestados à coletividade ou em evento de valor histórico,

efeméride, acidente geográfico ou, ainda, em outra referência às tradições históricas

e culturais do Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo pertinente a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo estadual, a quem cabe a organização da

administração pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 4.537/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Célio Moreira, relator - Gilberto Abramo - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.538/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Portadores de Insuficiência

Renal do Vale do Aço – Apirva –, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/5/2010 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
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O Projeto de Lei nº 4.538/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Portadores de Insuficiência Renal do Vale do Aço – Apirva –, 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.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 6º veda a

remuneração a seus associados, diretores e conselheiros; e o art. 37 dispõe que, na

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

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

pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.538/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Célio Moreira - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.539/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Rural de Porteira Nova –

Ascorpon –, com sede no Município de Cachoeira de Pajeú.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/5/2010 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 4.539/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Rural de Porteira Nova – Ascorpon –, com sede no Município

de Cachoeira de Pajeú.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 veda a

remuneração a seus Diretores, Conselheiros, instituidores, associados, benfeitores ou

equivalentes; e o art. 34 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, juridicamente constituída,

registrada no Conselho Municipal de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.539/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Padre João, relator - Gilberto Abramo - Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.544/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Casa de Idosos e Deficientes Tarefa Amor, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/5/2010 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 4.544/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Casa de Idosos e Deficientes Tarefa Amor, 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. 31, que seus

Diretores e associados não serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de

qualquer lucro, bonificação, vantagem ou dividendo; e, no art. 35, que, na hipótese de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.544/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Célio Moreira - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.545/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Sapster Produções, com sede no

Município de Ibirité.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/5/2010 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 4.545/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Sapster Produções, com sede no Município de Ibirité.

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

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

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

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

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

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

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art. 13, que as atividades de seus Diretores, Conselheiros, sócios ou equivalentes

não serão remuneradas; e, na alínea “a” do art. 27, que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere

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

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.545/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Padre João - Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.546/2010

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 a Associação Desportiva Bola de Prata, com sede no

Município de Ribeirão das Neves.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/5/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.
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Vem agora a proposição a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.546/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Desportiva Bola de Prata, 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, funciona há mais de

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 66, parágrafo

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

a entidade congênere, legalmente constituída e detentora de título de utilidade

pública; e, no art. 77, § 1º, que seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores,

benfeitores ou equivalentes não serão remunerados, sendo-lhes vedado o

recebimento de vantagens ou benefícios, a qualquer título ou forma.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.546/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Cristã em Defesa da Cidadania – ACDC –, com sede

no Município de Guapé.
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A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/5/2010 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 4.551/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cristã em Defesa da Cidadania – ACDC –, com sede no Município de

Guapé.

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

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

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

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

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

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

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art. 19, que as atividades de seus diretores e conselheiros, bem como as dos sócios,

não serão remuneradas; e, no art. 39 que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será transferido a pessoa jurídica qualificada nos termos da

Lei nº 9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito

privado, sem fins lucrativos, como organizações da sociedade civil de interesse

público – Oscips –, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.551/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Padre João - Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.552/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Pescadores de Salto da

Divisa, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/5/2010 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 4.552/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pescadores de Salto da Divisa, 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.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 40 veda a

remuneração a seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou

equivalentes; e o art. 42 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, registrada no Conselho

Municipal de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.552/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Célio Moreira - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.553/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Beneficente e Assistencial Guararense - Abag -, com

sede no Município de Guarará.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/5/2010 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 4.553/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente e Assistencial Guararense - Abag -, com sede no Município

de Guarará.

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 § 1º do art. 7º, que

as atividades de seus diretores não serão remuneradas e, no art. 12, que, na hipótese

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

legalmente constituída.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.553/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto Abramo - Padre João

- Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.556/2010

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

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

utilidade pública a Associação dos Deficientes de Itabirito, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/5/2010 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 4.556/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Deficientes de Itabirito, com sede nesse Município.

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

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

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

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

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

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

funções.

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

atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados, serão

inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro,

gratificação, bonificação ou vantagem; e, no art. 39, que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere, com

personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional, Municipal ou Estadual de

Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.556/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Padre João - Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.561/2010
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 501/2010, 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 fundamental e médio localizada no Povoado de Nova Fátima, no

Município de Salinas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/5/2010 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 jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.561/2010 tem por escopo dar a denominação de Escola

Estadual Vicente José Ferreira à escola estadual de ensino fundamental e médio

localizada no Povoado de Nova Fátima, no Município de Salinas.

Esclarece o autor da matéria que a denominação proposta resulta de pedido

formulado pelo Colegiado Escolar do referido educandário, o qual, em reunião

realizada em 25/5/2009, homologou, por unanimidade dos votos, a indicação do

nome de Vicente José Ferreira para esse próprio estadual.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão elencadas no art. 22 da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do

art. 25, que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo

da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser
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objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenageado, deve recair em

nome de pessoa falecida que se tenha destacado pelos serviços prestados à

coletividade.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo pertinente a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, a quem cabe a organização da

administração pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 4.561/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Célio Moreira, relator - Gilberto Abramo - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.563/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública o Centro de Tratamento Laura Saia Palombo, com sede no Município

de Itajubá.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/5/2010 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 4.563/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Tratamento Laura Saia Palombo, com sede no Município de Itajubá.

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 ali mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

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

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 5º e no

parágrafo único do art. 26, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não

serão remuneradas; e, no art. 43, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social, ou a entidade pública sediada no Município de Itajubá.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.563/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.565/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora do Carmo

de Carmópolis de Minas, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/5/2010 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 4.565/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora do Carmo de Carmópolis de Minas, com

sede nesse Município.



____________________________________________________________________________
131

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 17, que as

atividades de seus dirigentes não serão remuneradas; e, no art. 53, que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

registrada e em situação regular nos Conselhos Municipal e Nacional de Saúde e de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.565/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Padre João, relator - Gilberto Abramo - Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.567/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Ortópolis Barroso – AOB –, com sede no Município

de Barroso.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/5/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a proposição a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.567/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Ortópolis Barroso – AOB –, com sede no Município de Barroso.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

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

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

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

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no parágrafo único do

art. 17 que os cargos de seu Conselho Consultivo, da coordenadoria Executiva e do

Conselho Fiscal, bem como as atividades de seus sócios, não serão remunerados; e

no parágrafo único do art. 46 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei

nº 9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito

privado, sem fins lucrativos, como organizações da sociedade civil de interesse

público – Oscips –, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei º 4.567/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Célio Moreira - Padre

João

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.570/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São

Sebastião do Sacramento, com sede no Município de Manhuaçu.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/5/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a proposição a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,
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combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.570/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São Sebastião do Sacramento, com

sede no Município de Manhuaçu.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

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

atividades dos seus diretores, conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e

no art. 35 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.570/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Gilberto Abramo, Presidente e relator - Sebastião Costa - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.572/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Oratório Nossa Senhora Auxiliadora, com sede

no Município de Araxá.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/5/2010 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 4.572/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Oratório Nossa Senhora Auxiliadora, com sede no Município de Araxá.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas 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. 16, que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 25,

que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade

de finalidade semelhante, sem fins lucrativos.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.572/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Padre João, relator - Gilberto Abramo - Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.573/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública o Núcleo Habitacional Unidos Venceremos Bairro Vista Alegre –

Nuhauv –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/5/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.



____________________________________________________________________________
135

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 4.573/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Núcleo Habitacional Unidos Venceremos Bairro Vista Alegre – Nuhauv –, 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 ali mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

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

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art. 12, que as atividades de seus diretores não serão remuneradas; e, no parágrafo

único do art. 32, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.573/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.180/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Jangrossi, a proposição em epígrafe institui a

Política Estadual de Incentivo à Produção da Olivicultura.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 3/4/2009, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de
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Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188

do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos jurídico,

constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

A proposição em comento visa instituir a Política Estadual de Incentivo à Produção

da Olivicultura, que terá por objetivo fomentar a expansão dessa atividade como

alternativa econômica e sustentável do Estado.

O art. 2º do projeto estabelece as seguintes diretrizes dessa Política: repassar as

tecnologias de extração de azeite a, pelo menos, 100 produtores de oliveira do

Município de Maria da Fé e região adjacente, mediante parceria com a Epamig;

atingir a extração de 25 toneladas de azeite no ano agrícola de 2008-2009 e de 50

toneladas no ano agrícola de 2009-2010, valores correspondentes à metade da

produção estimada para Maria da Fé e região adjacente; obter classificação do azeite

produzido na região; e promover transferência de tecnologia em olivicultura entre

técnicos brasileiros, italianos e israelenses.

O art. 3º, por sua vez, prevê os seguintes instrumentos da Política em questão:

crédito anual, assistência técnica, promoção e comercialização do produto e

certificado de origem e qualidade dos produtos destinados à comercialização.

Em primeiro lugar, o que se pretende é a implantação de um programa de governo

que estimule a produção de oliveira e o desenvolvimento de tecnologias de extração

de azeite, embora a proposição não mencione explicitamente o termo “programa” ou

“campanha”. Quando se fala de programa, está-se diante de ação concreta do

governo voltada para determinada finalidade. Cabe ao Executivo, no exercício da

função administrativa que lhe é típica, especialmente por meio de decretos e

regulamentos, tomar as medidas adequadas para a satisfação do interesse público,

seja mediante a prestação de serviços públicos, seja por meio da função de fomento,

que consiste no incentivo à iniciativa privada, observadas as diretrizes legais

pertinentes.

A concepção de uma política pública, seja na área de agricultura, seja em qualquer
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outra área de atuação do poder público, pressupõe, logicamente, um conjunto de

diretrizes que nortearão as ações do Estado. O art. 2º do projeto pretende

estabelecer diretrizes, mas apenas enumera metas físicas a serem alcançadas por

uma ação específica do governo, o que é incompatível com a ideia de política pública,

que compreende as orientações básicas, os macro-objetivos, os balizamentos

fundamentais definidos pelo Estado, de forma articulada ou através de processos de

composição e integração de decisões. É facultado ao legislador enunciar as regras

básicas de dada política governamental, pois é próprio da função normativa

estabelecer os balizamentos que vincularão as ações do Executivo. Entretanto, cabe

a este estabelecer e implementar essa política, seguindo as diretrizes e orientações

fixadas pelo Parlamento. Nesse ponto, trazemos à colação a Lei nº 11.405, de 1994,

que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola e dá outras

providências. O art. 2º dessa lei arrola os princípios fundantes da política em questão,

ao passo que o art. 3º enumera os objetivos do desenvolvimento agrícola. O art. 10,

por sua vez, elenca um complexo de ações e instrumentos preordenados à efetivação

da política agrícola, entre os quais se destacam a pesquisa agropecuária, o

assentamento e a colonização, o cooperativismo, a irrigação e a drenagem, a

proteção do meio ambiente, a capacitação de recursos humanos, o crédito rural e o

seguro rural, e o desenvolvimento florestal.

Vê-se, pois, que já existem diretrizes legais que norteiam a política agrícola

mediante a definição precisa de meios e fins a serem perseguidos pelo Estado,

cabendo ao Executivo tomar as medidas concretas com vistas à efetivação de tal

política. Sendo assim, parece-nos mais razoável vincular o incentivo à olivicultura à

política de desenvolvimento agrícola a que se refere a citada Lei nº 11.405, pois,

nesse caso, o Legislativo estaria apenas estabelecendo diretrizes para a execução da

política de olivicultura no Estado, e não implementando essa política. Por essa razão,

somos conduzidos a modificar a proposição original por meio do Substitutivo nº 1, que

tem o propósito de corrigir os equívocos de natureza jurídica que a maculam e, ao

mesmo tempo, dar ênfase apenas às diretrizes, objetivos e instrumentos de execução

dessa política, sem interferir na esfera concreta de atuação do Executivo.

Finalmente, saliente-se que, em reunião anterior desta Comissão, o projeto em
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exame foi baixado em diligência à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento – Seapa –, para que esta Pasta se manifestasse sobre as medidas

adotadas pelo Sistema Operacional de Agricultura para incentivar a cadeia produtiva

da azeitona. Em resposta a essa diligência, a Superintendência de Política e

Economia Agrícola, por meio da Nota Técnica nº 007, de 2009, informa que não

existem instrumentos no âmbito da Seapa para incentivar a cadeia produtiva da

azeitona, razão pela qual sugere a rejeição do projeto ou, então, a atuação conjunta

entre Executivo e Legislativo com vistas à revisão e atualização da Lei nº 11.405, de

1994.

Por sua vez, a Emater-MG manifestou-se favoravelmente à aprovação do projeto,

mediante Nota Técnica exarada pela Coordenadoria Técnica Estadual de Fruticultura,

embora reconheça que o cultivo da oliveira em condições ambientais diferentes das

do seu “habitat” original pode causar distúrbios fisiológicos nas plantas e,

consequentemente, afetar o seu desenvolvimento normal.

Conclusão

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

Projeto de Lei nº 3.180/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Olivicultura.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Política Estadual de Incentivo à Olivicultura é parte da política de

desenvolvimento agrícola do Estado, de que trata a Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de

1994.

Parágrafo único – A cultura do azeite de oliva compreende a produção, a extração e

a comercialização da olivicultura como instrumento de promoção do desenvolvimento

socioeconômico regional e integrado do Estado.

Art. 2º – O desenvolvimento da olivicultura no Estado obedecerá às normas e

diretrizes dos programas governamentais e dos empreendimentos privados voltados

para o incentivo dessa cultura e ao que dispõe a Lei nº 11.405, de 1994.

Parágrafo único – Serão atendidas por esta política, prioritariamente, as pequenas e

médias propriedades das regiões voltadas para a cultura de azeite de oliva.
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Art. 3º – A Política Estadual de Incentivo à Olivicultura será implementada conforme

as seguintes diretrizes:

I – valorização do azeite de oliva como produto agrícola capaz de contribuir para o

desenvolvimento socioeconômico do Estado;

II – desenvolvimento tecnológico do produto;

III – desenvolvimento de mercado para o azeite de oliva;

IV – organização social dos produtores de azeite de oliva.

Art. 4º – São instrumentos da Política Estadual de Incentivo à Olivicultura:

I – crédito anual;

II – assistência técnica;

III – promoção e comercialização do produto.

Art. 5º – Para a efetivação da política de que trata esta lei, compete ao Poder

Executivo:

I – estimular a utilização do azeite de oliva na composição de sistemas

agroflorestais;

II – incentivar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico do azeite de oliva e da

aplicação de seus produtos e subprodutos.

III – buscar parcerias com entidades públicas e privadas para incrementar a

produção e a comercialização dos produtos;

IV – estimular a formação de associações ou cooperativas de produtores de azeite

de oliva;

V – instituir sistema de certificação de origem e qualidade para o azeite de oliva.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Padre João, relator - Gilberto Abramo - Célio Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.784/2009

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.
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A matéria 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 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 20/10/2009, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência à Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão a fim de que se manifestasse sobre a alienação

pretendida.

De posse da resposta, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.784/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Itajubá imóvel com área de 1.060m², a ser desmembrada de área de

4.621.654m², situado nesse Município, e registrado sob o nº 21.137, a fls. 001 do

Livro 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. Com esse intuito, o

parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que a referida área será destinada à

instrução do projeto de prolongamento da Rua Jorge Braga para acesso à Escola

Estadual Presidente Wenceslau Braz e à Escola Municipal Santo Agostinho, o que

vem ao encontro do interesse da comunidade do referido Município.

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

revestido de garantia, a qual, no presente caso, está prevista no art. 2º do projeto,

que estabelece o retorno do bem ao patrimônio do doador se, no termo avençado,

não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

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

Nota Técnica nº 435/2010, posicionou-se favoravelmente à transferência de domínio,

uma vez que a Polícia Militar de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Educação,

órgãos aos quais o imóvel está vinculado, estão favoráveis à doação e que não há
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projetos sociais por parte do Estado para a área requerida.

Embora não haja óbice ao projeto de lei em análise, apresentamos, ao final deste

parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao parágrafo único do art. 1º com a

finalidade de adequar seu texto à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.784/2009 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 ao

prolongamento da Rua Jorge Braga, para acesso à Escola Estadual Presidente

Wenceslau Braz e à Escola Municipal Santo Agostinho.”.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Célio Moreira, relator - Gilberto Abramo - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.786/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro, 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 proposição a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 20/10/2009, 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.

De posse da resposta, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.786/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao
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Município de Itajubá imóvel com área de 23.147m², a ser desmembrada de imóvel

com área de 4.621.654m², situado nesse Município e registrado sob o nº 21.137, à fls.

001 do Livro 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.

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

será destinada à instrução do projeto ambiental relativo à área de preservação

permanente – APP –, sob incumbência do Município, com amplos benefícios para

toda a região.

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

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

qual 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.

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

Nota Técnica nº 438/2010, se posicionou favoravelmente à transferência de domínio,

uma vez que a Polícia Militar de Minas Gerais e a Secretaria de Estado da Educação,

órgãos aos quais o imóvel se encontra vinculado, concordaram com a doação e não

há projetos sociais por parte do Estado para a área requerida.

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 parágrafo

único do art. 1º, a fim de adequar seu texto à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.786/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – (...)
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Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo deverá

permanecer como Área de Preservação Permanente – APP –, sob incumbência do

Município de Itajubá.”.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Célio Moreira - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.230/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O Projeto de Lei nº 4.230/2010, de autoria do Deputado Eros Biondini, institui meia-

entrada para doadores de sangue nas condições que menciona.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 20/2/2010, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a

legalidade da proposta.

Fundamentação

A proposta em epígrafe concede a quem doe sangue à Fundação Centro de

Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais - Hemominas - o direito à

meia-entrada nos eventos esportivos realizados nos estádios e ginásios sob a

administração do Estado. O benefício terá a duração de seis meses contados da data

da doação, e, para sua concessão, deverá o interessado apresentar o comprovante

da doação expedido pela Hemominas.

Algumas iniciativas objetivando a concessão de meia-entrada já foram

anteriormente adotadas nesta Casa Legislativa, sendo válido lembrá-las.

O Projeto de Lei nº 1.266/2003, que visava a beneficiar idosos, aposentados e

pensionistas maiores de 60 anos para ingresso em cinemas, teatros, espetáculos e

eventos esportivos, foi retirado de tramitação pelo autor.

O Projeto de Lei nº 871/1992, convertido na Lei n° 11.052, de 24/3/93, concedeu

meia-entrada para estudantes em espetáculos esportivos, culturais e de lazer.

O Projeto de Lei nº 888/2000, do Deputado Gil Pereira, cumpria papel semelhante
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ao da proposta em exame, na medida em que objetivava instituir a meia-entrada em

locais públicos de cultura, esporte e lazer para doadores regulares de sangue, desde

que tais locais fossem mantidos pelas entidades e órgãos da administração pública

direta e indireta do Estado de Minas Gerais. Por já existir proposta anterior de

conteúdo também semelhante, essa proposição foi anexada ao Projeto de Lei nº

180/99, da Deputada Maria Olívia, o qual, igualmente, pretendia instituir a meia-

entrada para doadores regulares de sangue em casas de diversão, de espetáculos

teatrais, musicais, circenses, em casas de exibição cinematográfica, parques,

estádios, praças esportivas e similares das áreas de esporte, cultura e lazer do

Estado de Minas Gerais. Note-se que este último projeto é mais abrangente que o

anterior, já que se dirige a estabelecimentos de várias naturezas, muitos deles

pertencentes à iniciativa privada e por esta explorados.

Finalmente, mencione-se o Projeto de Lei nº 366/2007, de autoria do Deputado

Arlen Santiago, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.008/2006,

também com objetivos semelhantes ao da proposta em exame. Na ocasião em que

analisou a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça, além de exaltar, com

justiça, o valor da iniciativa, ainda mostrou tratar-se de matéria inserida no âmbito da

competência estadual e que não encontra limites constitucionais relativos ao seu

conteúdo. É útil citar trecho do parecer exarado pela referida Comissão: “(...) do ponto

de vista jurídico, não se vislumbra ofensa aos ditames normativos que norteiam o

assunto em pauta. Colocar óbices à sua tramitação seria adotar postura

eminentemente pessoal, que não se coaduana com a natureza das análises jurídicas.

A propósito, nessa seara, por mais que a subjetividade do intérprete seja inafastável,

deve-se respeitar um espaço de discricionariedade política, cujo exercício somente

deverá ser impedido no caso de propostas normativas que beiram o absurdo, aquelas

que facilmente se demonstram contrárias à lógica e ao bom senso. Se existem

posicionamentos políticos que, embora louváveis, sejam de aceitação polêmica, para

o Direito só merecem reprovação aqueles que, a toda evidência, causam transtornos

sociais. Aliás, em situações de dúvida, que se respeite a posição política, aquela que

se reveste da legitimidade que só as urnas podem assegurar. Não pode ao político o

jurídico se sobrepor, sob pena de afronta ao princípio da independência dos Poderes.
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Cada Poder tem o seu destino constitucionalmente traçado e dele não pode se

desviar. Evidentemente, por ocasião da análise de mérito, serão ainda efetuados

outros estudos para que se comprove cabalmente a viabilidade social da medida,

mas, por ora, cumpre-nos enfatizar que a proposta revela uma intenção das mais

louváveis.”

Diante dessa profícua manifestação jurídica, só nos resta concluir pela plena

sustentação jurídica da proposta em epígrafe.

Conclusão

Tendo em vista o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.230/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Padre João - Célio Moreira - Gilberto

Abramo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.247/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei nº 4.247/2010 “dispõe sobre

a concessão de certificado de redução de emissão de gases de efeito estufa a

instituição pública e privada”.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 25/2/2010, o projeto foi distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira

e Orçamentária, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento

Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos jurídicos,

constitucionais e legais da matéria, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo dispõe que o Estado concederá certificado a instituição

pública ou privada que reduzir a emissão de gases de efeito estufa nos processos de

produção de bens e serviços.

A proposição autoriza o Estado a credenciar instituição pública ou privada para

avaliar os processos de produção de bens e serviços, permite a concessão de
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benefício fiscal à instituição certificada e autoriza a redução de valores pagos por

instituição certificada a título de taxa de juros de empréstimos concedidos com

recursos de fundos estaduais.

Nos termos do art. 3º do projeto, a instituição certificada poderá utilizar a

certificação para fins de “marketing” e propaganda de bens e serviços, atendidas as

condições estabelecidas em regulamento.

Conforme argumenta o autor na justificação apresentada, a proposta visa a

estimular, por meio de certificação e concessão de benefícios financeiros e fiscais, as

instituições públicas e privadas a reduzir a emissão de gases de efeito estufa nos

seus processos de produção de bens e serviços, por meio de medidas como o uso de

tecnologias mais limpas e adoção de medidas compensatórias.

Nos termos do art. 24, inciso VI, da Constituição da República, a União e os

Estados têm competência para legislar concorrentemente sobre proteção do meio

ambiente e controle da poluição. No âmbito da legislação concorrente, a União deve

estabelecer as normas gerais; os Estados, as suplementares.

O art. 214 da Constituição mineira dispõe sobre a competência material do Estado,

que, com vistas a assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado, deve defendê-lo e conservá-lo para as gerações

presentes e futuras.

A matéria encontra-se no rol de competência legiferante do Estado. Não há,

tampouco, reserva de iniciativa do processo legislativo, nos termos do art. 66 da

Constituição do Estado. Assim, numa análise preliminar, quanto aos aspectos formais

de constitucionalidade, legalidade e juridicidade, de competência desta Comissão,

podemos afirmar que não há óbice à tramitação da matéria nesta Casa. Seu mérito

deverá ser apreciado pelas Comissões competentes, no momento oportuno.

Faz-se necessário observar que o art. 2º do projeto faculta ao Estado conceder à

instituição certificada redução da carga tributária, reduzindo a alíquota do Imposto

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de

Serviços de Transporte e de Comunicação – ICMS –, do Imposto de Propriedade de

Veículos Automotores – IPVA – e também do Imposto de Transmissão “Causa Mortis”

e Doação – ITCD. Trata, também, da redução em até 2% dos valores pagos a título
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de taxa de juros de empréstimos concedidos com recurso de fundos estaduais.

Não obstante sua louvável intenção, a proposta afronta dispositivo da Lei de

Responsabilidade Fiscal – LRF – que, no tocante a renúncia de receita, impõe

rigorosos limites a serem observados pelo legislador. Dispõe o art. 14 da LRF:

“Art. 14 – A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária

da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do

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

dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos

uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa

de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de

resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no

‘caput’, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas,

ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 1º – 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.

§ 2º – Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o

‘caput’ deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará

em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.

§ 3º – O disposto neste artigo não se aplica:

I – às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art.

153 da Constituição, na forma do seu § 1º;

II – ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos

custos de cobrança.”

Observamos, também, que o art. 155, § 2°, incisos V I e XII, da Constituição da

República condiciona à prévia manifestação do Conselho Nacional de Política

Fazendária – Confaz – a concessão de incentivo de natureza tributária relacionado ao

ICMS. Nesse sentido, vale transcrever a posição do Supremo Tribunal Federal – STF



____________________________________________________________________________
148

– manifestada por ocasião da ADI nº 2458-MC/AL:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Medida Cautelar. Lei n.º 6.004, de 14 de abril

de 1998, do Estado de Alagoas. Concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS

para o setor sucroalcooleiro. Alegada violação ao art. 155, § 2.º, XII, ‘g’, da

Constituição Federal. Ato normativo que, instituindo benefícios de ICMS sem a prévia

e necessária edição de convênio entre os Estados e o Distrito Federal, como

expressamente revelado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz,

contraria o disposto no mencionado dispositivo constitucional. Medida cautelar

deferida, com efeito ‘ex tunc’.”.

Assim, vemos que a medida proposta pelo art. 2º, incisos II e III, do projeto não

pode prosperar.

Ademais, o inciso IV do mesmo artigo autoriza o Estado a “celebrar convênios com

instituições de direito público e privado”. Conforme a decisão do STF no julgamento

da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 165, trata-se de medida inconstitucional,

por afrontar o princípio da separação e independência dos Poderes, já que não cabe

ao Legislativo autorizar a celebração de convênio pelo Executivo, por se tratar de

matéria de competência deste Poder, no exercício da sua atividade fim. Nesse

sentido decidiu o STF no julgamento da inconstitucionalidade de dispositivo da

Constituição do nosso Estado:

“Ementa: Separação e independência dos Poderes: submissão de convênios

firmados pelo Poder Executivo à prévia aprovação ou, em caso de urgência, ao

referendo de Assembléia Legislativa: inconstitucionalidade de norma constitucional

estadual que a prescreve: inexistência de solução assimilável no regime de poderes

da Constituição Federal, que substantiva o modelo positivo brasileiro do princípio da

separação e independência dos poderes, que se impõe aos Estados-membros:

reexame da matéria que leva à reafirmação da jurisprudência do Tribunal (ADI nº

165/MG - Relator Sepúlvera Pertence - Julgamento: 07/08/1997).”

Por isso, faz-se necessário suprimir o inciso IV do art. 2º do projeto.

Finalmente, verificamos que o inciso I ainda do mesmo artigo apresenta problema

semelhante ao acima demonstrado, já que ele autoriza o Poder Executivo a fazer algo

já inserido no rol de suas competências materiais. Em face das razões aduzidas,
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apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer.

Conclusão

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

Projeto de Lei nº 4.247/2010 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 2º, renumerando-se os demais, bem como, no art. 5º, a expressão

“e obrigada a restituir em dobro os valores dos juros ou da carga tributária

reduzidos,”.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Gilberto Abramo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.336/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a

adaptação de computadores em ‘lan houses’, ‘cyber’ cafés e estabelecimentos

similares para sua utilização por pessoas portadoras de necessidades visuais e dá

outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 12/3/2010, foi o projeto distribuído 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, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188 do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

Consoante dispõe o projeto, as “lan houses”, os “cyber” cafés e os

estabelecimentos similares que possuírem dez ou mais computadores ficam

obrigados a destinar e a adaptar computadores para o uso de pessoas com

deficiência visual, devendo os equipamentos conter teclado em braile, programa de

informática com leitor de tela ou caracteres gigantes, fone de ouvido e microfone. E

ainda, em seu art. 2º, prevê a obrigatoriedade de instalação de piso para a melhor

locomoção das pessoas com deficiência visual nos estabelecimentos que possuírem
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vinte ou mais computadores.

Entendemos que a proposta tem raízes em princípios que buscam promover a

dignidade da pessoa humana, a integração social do portador de deficiência, estando

em estrita consonância com os ditames da Constituição da República, como veremos

a seguir.

O art. 24, inciso XIV, da Carta Magna estabelece que cabe ao Estado legislar

concorrentemente sobre “proteção e integração social das pessoas portadoras de

deficiência”, cumprindo-lhe, ainda, a tarefa de concretizar, mediante políticas

públicas, a “proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, nos termos

do seu art. 23, inciso II.

A Constituição da República prevê, ademais, em seu art. 203, inciso IV, que a

habilitação e reabilitação dessas pessoas e a promoção de sua integração na vida

comunitária constituem objetivos da assistência social. Não por acaso, segundo a

Norma Fundamental, a ordem econômica deverá ter por finalidade assegurar a todos

existência digna, tendo como princípios relevantes a função social da propriedade e a

dignidade da pessoa humana.

Na esfera estadual, a Constituição dispõe, no art. 224, sobre o dever do Estado de

assegurar condições de integração social ao portador de deficiência.

Como se vê, a proposição em estudo insere-se nesse contexto de proteção do

portador de deficiência física, buscando conferir densidade normativa a disposições

previstas nos textos constitucionais.

Tem o Estado o dever de implementar medidas e ações visando à inserção social

dos portadores de necessidades especiais, buscando a igualdade de oportunidades e

a humanização das relações sociais, inegável tendência da sociedade

contemporânea.

E ainda, embora decisão da Suprema Corte não diga respeito a caso idêntico ao

tratado no projeto de lei em exame, vale citar a ementa do acórdão proferido na

Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 903/MG, referente à Lei

nº 10.820, de 1992, deste Estado, que obrigava as empresas concessionárias de

transporte coletivo intermunicipal a promover adaptações nos veículos com o fito de

facilitar o acesso e a permanência dos portadores de deficiência física. Entendeu-se,
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na citada decisão, o seguinte:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei 10.820/92 do Estado de Minas Gerais -

Pessoas portadoras de deficiência - Transporte coletivo intermunicipal - Exigência de

adaptação dos veículos - Matéria sujeita ao domínio da legislação concorrente -

Possibilidade de o Estado-membro exercer competência legislativa plena - Medida

cautelar por despacho - Referendo recusado pelo Plenário - O legislador constituinte,

atento à necessidade de resguardar os direitos e os interesses das pessoas

portadoras de deficiência, assegurando-lhes a melhoria de sua condição individual,

social e econômica – na linha inaugurada, no regime anterior, pela E.C. n. 12/78 –,

criou mecanismos compensatórios destinados a ensejar a superação das

desvantagens decorrentes dessas limitações de ordem pessoal. - A Constituição

Federal, ao instituir um sistema de condomínio legislativo nas matérias taxativamente

indicadas no seu art. 24 – dentre as quais avulta, por sua importância, aquela

concernente à proteção e à integração social das pessoas portadoras de deficiência

(art. 24, XIV) –, deferiu ao Estado-membro, em ‘inexistindo lei federal sobre normas

gerais’, a possibilidade de exercer a competência legislativa plena, desde que ‘para

atender as suas peculiaridades’ (art. 24, § 3º). A questão da lacuna normativa

preenchível. Uma vez reconhecida a competência legislativa concorrente entre a

União, os Estados-membros e o Distrito Federal em temas afetos às pessoas

portadoras de deficiência, e enquanto não sobrevier a legislação de caráter nacional,

é de admitir a existência de um espaço aberto à livre atuação normativa do Estado-

membro, do que decorre a legitimidade do exercício, por essa unidade federada, da

faculdade jurídica que lhe outorga o art. 24, § 3º, da Carta Política”.

Na esfera estadual, a Lei nº 16.685, de 2007, que estabelece normas para os

estabelecimentos comerciais que oferecem serviço de locação de computadores para

acesso à internet e prática de jogos eletrônicos, obriga os citados estabelecimentos a

possibilitar o acesso dos portadores de deficiência física.

Assim sendo, com o fito de incorporar a ideia do projeto à legislação vigente,

apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, prevendo medida específica

para as pessoas com deficiência visual.

Esclarecemos, na oportunidade, que, em obediência ao Regimento Interno, esta
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Comissão, em sua esfera de competência, aprecia a proposição exclusivamente sob

o aspecto jurídico-constitucional, cabendo a avaliação da conveniência e da

oportunidade da matéria às comissões de mérito, por exemplo, o critério referente ao

número de computadores.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.336/2010 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 16.685, de 11 de janeiro de 2007, que estabelece normas para os

estabelecimentos comerciais que oferecem serviço de locação de computadores para

acesso à internet e prática de jogos eletrônicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 2º da Lei nº 16.685, de 11 de janeiro de 2007, fica acrescido dos

seguintes incisos VI e VII :

“Art. 2º – (....)

VI – adaptar um computador para o uso de pessoa com deficiência visual, no caso

de possuírem dez ou mais computadores;

VII – instalar piso adequado à locomoção de pessoa com deficiência visual, no caso

de possuírem vinte ou mais computadores.”.

Art. 2º – Os estabelecimentos de que trata a Lei nº 16.685, de 2007, terão prazo de

cento e oitenta dias contados da data de publicação desta lei para se adaptarem às

alterações efetivadas por esta lei.

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

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Padre João - Célio Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.413/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado por meio da Mensagem nº

490/2010, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a contratar

operação de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID - e dá
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outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/4/2010, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a contratar operação de

crédito, até o valor equivalente a US$18.000.000,00, com o Banco Interamericano de

Desenvolvimento - BID -, destinada ao financiamento do Programa Nacional de

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

Mais especificamente, os recursos da operação serão utilizados no incremento da

atividade turística no Estado, mediante atendimento de demandas em âmbito

nacional e internacional, nos termos do Programa Nacional de Desenvolvimento do

Turismo.

A proposição autoriza o Poder Executivo a oferecer, como contragarantia à garantia

prestada pela União, as cotas e as receitas tributárias previstas nos arts. 155, 157 e

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

dispõe que o orçamento do Estado consignará anualmente os recursos necessários

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

juros e demais encargos pertinentes.

Conforme carta-consulta elaborada pela Secretaria de Estado de Turismo, contendo

a proposta técnica inicial para a operação, “o Prodetur Nacional - Minas Gerais tem

como objetivo geral melhorar a qualidade de vida da população permanente nos

municípios integrantes do Polo Turístico da Região Metropolitana de Belo Horizonte,

além de alavancar o desenvolvimento da atividade turística, em busca da

sustentabilidade, consolidando uma identidade regional”.

Ainda de acordo com o referido documento, as ações do Programa serão

orientadas pelos seguintes componentes: estratégia de produto turístico, estratégia

de comercialização, fortalecimento institucional, infraestrutura e serviços básicos e
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gestão ambiental.

Feitas essas considerações, passamos à análise da proposição.

Inicialmente, cabe-nos esclarecer que a esta Comissão incumbe a análise dos

aspectos jurídico-constitucionais da matéria.

Primeiramente, a autorização legislativa para a contratação de operação de crédito

pelo Estado faz-se necessária por força do art. 32, § 1º, I, da Lei Complementar

Federal nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e dos arts. 61, IV, e 90,

XVIII, da Constituição mineira. De acordo com o citado art. 61, IV, compete à

Assembleia Legislativa dispor sobre dívida pública, abertura e operação de crédito.

A efetivação de operação de crédito depende de autorização legislativa e do

cumprimento do art. 167, III, da Carta da República, que veda a realização de

operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas

as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa,

aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

As normas gerais para a realização da operação de crédito que se pretende

autorizar estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente no art. 32.

O principal requisito previsto nesse artigo é que o pleito formalizado pelo Estado

esteja fundamentado em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando

a relação entre o custo e o benefício e o interesse social e econômico da operação.

A operação deverá também obedecer às regras estabelecidas na Resolução nº 40,

de 20/12/2001, alterada pela Resolução nº 5, de 3/4/2002, e 43, de 21/12/2001,

alterada pelas Resoluções nº 3, de 2/4/2002; 67, de 8/12/2005; 21, de 4/7/2006; 32,

de 13/7/2006; 40, de 18/12/2006; 6, de 4/6/2007; 49, de 24/12/2007; 48, de

23/12/2008 e 2, de 27/3/2009, do Senado Federal.

Além disso, o cumprimento dos limites e das condições relativas à realização de

operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por ele

controladas, será verificado pelo Ministério da Fazenda. O parecer que fundamentar o

pleito deverá considerar a existência de prévia e expressa autorização para a

contratação em lei específica, na Lei Orçamentária Anual ou em créditos adicionais; a

inclusão, no orçamento ou em créditos adicionais, dos recursos provenientes da

operação; a observância dos limites e das condições fixadas pelo Senado Federal -
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no caso, nas já mencionadas resoluções - e a autorização específica do Senado

Federal quando se tratar de operação de crédito externo.

Cumpre destacar que a autorização legislativa é apenas uma condição prévia para

a efetivação do empréstimo. Outras medidas de cunho normativo ou administrativo

ainda haverão de ser tomadas para que a pretensão do Poder Executivo se

concretize em definitivo.

Quanto à compatibilização da operação de crédito com os aspectos financeiros e

orçamentários exigidos pelas normas mencionadas, trata-se de competência da

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Por fim, ressaltamos que, em razão de ofício encaminhado pela Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão, informando que foi constatado erro material na

redação do art. 2º do projeto, apresentamos a Emenda nº 1, ao final redigida.

Conclusão

Com base no exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.413/2010 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:

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

garantia oferecida pela União para a realização da operação de crédito objeto desta

lei as cotas e as receitas tributárias previstas nos arts. 155, 157 e 159, combinados

com o § 4º do art. 167, da Constituição da República.”.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Célio Moreira - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.497/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em tela, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, “dispõe sobre o

pagamento com cartões de crédito e débito nos estabelecimentos comerciais do

Estado”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 29/4/2010, foi o projeto distribuído às
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Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre os aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos do disposto no art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise pretende criar mecanismos que facilitem a utilização dos

cartões de crédito ou débito, proporcionando o contato por telefone ou por meio

eletrônico com a operadora do serviço, quando da ocorrência de fatos que

inviabilizem o pagamento mediante cartão relativo à aquisição de produto ou de

serviço.

Segundo o autor do projeto, a medida proposta visa a coibir qualquer tipo de

constrangimento sofrido pelo consumidor na ocorrência de imprevistos durante a

efetivação da compra com o uso do cartão de crédito ou débito.

Verifica-se uma grande preocupação do parlamentar com o conforto e a

comodidade do consumidor mineiro, que se vê em situação embaraçosa diante da

impossibilidade de promover o pagamento de compra por meio do cartão, em

decorrência de algum problema técnico. Ocorre que a regulamentação desses

serviços extrapola a órbita de competência desta Casa Legislativa, conforme veremos

mais adiante.

É competência do Congresso Nacional dispor sobre as matérias de natureza

financeira, cambial e monetária bem como sobre as instituições financeiras e suas

operações, conforme se observa pelo disposto no art. 48, inciso XIII, da Constituição

da República. O art. 22 inclui, entre as competências privativas da União, a edição de

leis sobre a política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores.

Nesse passo, foi recepcionada pela Carta de 1988 a Lei nº 4.595, de 31/12/64, que

dispõe sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias. O art. 4º

da referida lei estabelece ser competência do Conselho Monetário Nacional o

disciplinamento do crédito em todas as suas modalidades, cujo controle, por força da

mesma norma, é atribuído ao Banco Central do Brasil.

Sobre a matéria, vejamos o seguinte julgado, oriundo da mais alta corte judiciária
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do País:

“Ementa: - Ação direta de inconstitucionalidade. Arguição de inconstitucionalidade

dos artigos 1., 2., 3. e 4. da Lei 919/95 do Distrito Federal. Pedido de liminar. -

Embora essas normas digam respeito especificamente ao Banco Regional de

Brasília, que fica autorizado a fazer tal conversão observados esses requisitos legais,

são elas disciplinadoras de operação de crédito de instituição financeira, razão por

que e relevante o fundamento da argüição de inconstitucionalidade com base na

alegação de invasão de competência privativa da União para legislar sobre política de

crédito (artigo 22, VII, da Constituição Federal), competência essa que, conjugada

com as de fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito

(artigo 21, VIII, da Carta Magna) e de, por lei complementar, regular ’a organização, o

funcionamento e as atribuições do Banco Central e demais instituições financeiras

publicas e privadas’ (artigo 192, IV, da Constituição), permite à União, de forma

privativa, disciplinar o crédito em todas as suas modalidades, regulamentando,

inclusive, com a fixação de limites, prazos e condições, as operações de empréstimo

efetuadas com as instituições financeiras públicas e privadas de natureza bancaria. -

Ocorrência, no caso, do requisito da conveniência da suspensão dos dispositivos

impugnados. Pedido de liminar deferido, para suspender, "ex nunc" e até final

decisão, os artigos 1., 2., 3. e 4. da Lei 919, de 13 de setembro de 1995, do Distrito

Federal. (ADI 1.357 MC/DF, Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Relator: Ministro Moreira Alves, Julgamento em 19/12/1995).”

Diante dos argumentos expendidos, não vislumbramos a perspectiva de tramitação

do projeto nesta Casa, a despeito de seu mais alto alcance quanto à proteção aos

interesses dos consumidores.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.497/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Padre João - Célio Moreira - Gilberto

Abramo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.513/2010
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

reconhecer o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a utilidade

pública das unidades das Associações de Produtores Rurais localizadas em Minas

Gerais.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

A seguir foi encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada

preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do

art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.513/2010 tem por finalidade reconhecer o relevante interesse

coletivo, a importância social das obras e a utilidade pública das unidades das

Associações de Produtores Rurais localizadas em Minas Gerais.

Ressalta ainda que a declaração de utilidade pública de cada unidade autônoma

das Associações de Produtores Rurais, dotada de personalidade jurídica própria, far-

se-á por norma específica, na forma da Lei nº 12.972, de 1998.

No que se refere à competência normativa, as matérias de interesse nacional, que

só podem ser reguladas pela União, estão mencionadas no art. 22 da Constituição da

República. Aquelas que cabem ao Município estão previstas no art. 30, que lhes

assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e

suplementar as legislações federal e estadual. Para o Estado membro, a regra básica

está consagrada no § 1° do art. 25, que lhe faculta  tratar das matérias que não se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, o reconhecimento da relevância social de

entidade privada não constitui assunto de competência privativa da União ou do

Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 4.513/2010.
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Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Padre João, relator - Célio Moreira - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 921/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 921/2007, de autoria do Deputad o Sebastião Costa, que declara

de utilidade pública a Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafaiete, com

sede nesse Município, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 921/2007

Declara de utilidade pública a Academia de Ciências e Letras de Conselheiro

Lafayette – ACLCL –, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Aca demia de Ciências e Letras de

Conselheiro Lafayette – ACLCL –, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.872 /2007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.872/2007, de autoria do Deput ado Gil Pereira, que dá a

denominação de Rodovia João Moreira de Oliveira ao trecho que liga o Município de

Pedro Teixeira ao entroncamento da BR-267, 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
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.872/2007

Dá denominação ao trecho de rodovia que liga o Município de Pedro Teixeira à BR-

267.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado João Moreira de Oliveira o trecho de rodovia que liga o

Município de Pedro Teixeira à BR-267.

Parágrafo único – O trecho rodoviário 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, 19 de maio de 2010.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.361 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.361/2008, de autoria do Deput ado Lafayette de Andrada, que

declara de utilidade pública a Fundação Dom Justino José de Santana, com sede no

Município de Juiz de Fora, 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° 2.361/2008

Declara de utilidade pública a Fundação Dom Justino José de Santana, 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 Fun dação Dom Justino José de

Santana, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.
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Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.361 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.361/2009, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública a Associação Mineira dos Produtores de Cachaça de Qualidade –

Ampaq –, 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° 3.361/2009

Declara de utilidade pública a Associação Mineira dos Produtores de Cachaça de

Qualidade – Ampaq –, 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 dos Produtores

de Cachaça de Qualidade – Ampaq –, com sede no Município de Belo Horizonte.

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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.677 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.677/2009, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública a Federação Mineira de Futebol 7 Society, 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.
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PROJETO DE LEI N° 3.677/2009

Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Futebol 7 Society, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Fed eração Mineira de Futebol 7

Society, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.685 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.685/2009, de autoria do Deput ado Alberto Pinto Coelho, que

dá denominação à rodovia que liga o Município de Alvorada de Minas ao Município de

Serro, 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° 3.685/2009

Dá denominação à Rodovia AMG-0810, que liga o Município de Alvorada de Minas

à MG-010, no Município de Serro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada José Maria de Oliveira a Rodovia AMG-0810, que liga o

Município de Alvorada de Minas à MG-010, no Município de Serro.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.692 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.692/2009, de autoria do Deput ado Mauri Torres, que dá
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denominação à LMG-824, que liga o Município de Doresópolis à MG-050, 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° 3.692/2009

Dá denominação à LMG-824, que liga o Município de Doresópolis à MG-050.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Izoldino Roberto da Silva  a Rodovia LMG-824, que liga o

Município de Doresópolis à Rodovia MG-050.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.720 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.720/2009, de autoria da Deput ada Ana Maria Resende, que

dá a denominação de Rodovia Miguel Pereira da Silva ao trecho da Rodovia LMG-

655 que liga o Município de Botumirim ao entrocamento com a Rodovia MG-307, 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° 3.720/2009

Dá denominação à Rodovia LMG-655, que liga o Município de Botumirim à BR-251.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Miguel Pereira da Silva a  Rodovia LMG-655, que liga o

Município de Botumirim à BR-251.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.747 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.747/2009, de autoria do Deput ado Arlen Santiago, que dá a

denominação de José Calazans Ferreira ao anel rodoviário que liga a BR-251 à BR-

342, no Município de Salinas, 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° 3.747/2009

Dá denominação ao anel rodoviário que liga a BR-251 à BR-342, no Município de

Salinas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado José Calazans Ferreira o anel rodoviário que liga a BR-

251 à BR-342, no Município de Salinas.

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

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.757 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.757/2009, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação de Produtores Rurais de Ponto Novo, Poço Dantas e

Região – Apropop –, com sede no Município de Antônio Carlos, 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° 3.757/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais de Ponto Novo,

Poço Dantas e Região – Apropop –, com sede no Município de Antônio Carlos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Ponto Novo, Poço Dantas e Região – Apropop –, com sede no Município de Antônio

Carlos.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.764 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.764/2009, de autoria do Deput ado Arlen Santiago, que dá a

denominação de José Virgílio de Resende à Rodovia AMG-1640, que liga o Município

de Itumirim ao entroncamento com a Rodovia BR-265, 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° 3.764/2009

Dá denominação à Rodovia AMG-1640, que liga o Município de Itumirim à BR-265.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada José Virgílio de Resende a Rodovia AMG-1640, que liga

o Município de Itumirim à BR-265.

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

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

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



____________________________________________________________________________
166

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.999 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.999/2009, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública a Liga Ourobranquense de Desportos, com sede no Município de

Ouro Branco, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.999/2009

Declara de utilidade pública a Liga Ourobranquense de Desportos, com sede no

Município de Ouro Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Lig a Ourobranquense de Desportos,

com sede no Município de Ouro Branco.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.019 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.019/2009, de autoria do Deput ado Weliton Prado, que declara

de utilidade pública o Instituto de Promoção Artístico e Cultural de Teófilo Otoni –

Inpacto –, com sede no Município de Teófilo Otôni, 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° 4.019/2009
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Declara de utilidade pública o Instituto de Promoção Artístico-Cultural de Teófilo

Otoni – Inpacto –, com sede no Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto de Promoção Artístico-

Cultural de Teófilo Otoni – Inpacto –, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.133 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.133/2009, de autoria do Deput ado Doutor Viana, que declara

de utilidade pública a Associação Shaolin Temple Brasil, 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° 4.133/2009

Declara de utilidade pública a Associação Shaolin Temple Brasil, 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 Shaolin Temple Brasil,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.139 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.139/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que dá

denominação de Escola Estadual Elisa de Oliveira Campos, de Ensino Médio, à
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Escola Estadual de Ensino Médio localizada no Distrito de Garapuava, do Município

de Unaí, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.139/2010

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Unaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Elisa de Oliveira Campos a escola

estadual de ensino médio localizada na Rua Capitão Heliodoro, n° 84, Distrito de

Garapuava, no Município de Unaí.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.141 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.141/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que dá a

denominação de Escola Estadual Verner Grinberg de Ensino Médio à Escola

Estadual de Ensino Médio localizada no Distrito de Monte Verde, no Município de

Camanducaia, 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° 4.141/2010

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Camanducaia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Verner Gr inberg a escola estadual de



____________________________________________________________________________
169

ensino médio localizada no Distrito de Monte Verde, no Município de Camanducaia.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.199 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.199/2010, de autoria do Deput ado Fábio Avelar, que declara

de utilidade pública a Academia Águia Dourada, com sede no Município de Formiga,

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° 4.199/2010

Declara de utilidade pública a entidade Academia Águia Dourada, com sede no

Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Academia Águia Dourada,

com sede no Município de Formiga.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.215 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.215/2010, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública o Urubuzão Clube de Amigos – UCA –, 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.
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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° 4.215/2010

Declara de utilidade pública a entidade Urubuzão Clube de Amigos – UCA –, com

sede no Município de Vespasiano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Urubuzão Clube de Amigos

– UCA –, com sede no Município de Vespasiano.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.227 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.227/2010, de autoria do Deput ado João Leite, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária de Desportos Santa Terezinha – Acodest

–, 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° 4.227/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Desportos Santa

Terezinha – Acodest –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Desportos Santa Terezinha – Acodest –, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Luiz Humberto Carneiro.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.229 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.229/2010, de autoria do Deput ado João Leite, que declara de

utilidade pública a Federação Mineira de Levantamento de Peso – FMLP –, 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° 4.229/2010

Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Levantamento de Pesos –

FMLP –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Fed eração Mineira de Levantamento

de Pesos – FMLP –, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.272 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.272/2010, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares de Porteirinha, 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° 4.272/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares de
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Porteirinha, 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 Agricultores

Familiares de Porteirinha, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.278 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.278/2010, de autoria do Deput ado Adelmo Carneiro Leão, que

declara de utilidade pública a Associação dos Apicultores de Coluna – Aapicol –, com

sede nesse Município, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.278/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Apicultores de Coluna e Região –

Aapicol –, com sede no Município de Coluna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Coluna e Região – Aapicol –, com sede no Município de Coluna.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.299 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.299/2010, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública o São Francisco Futebol Clube, com sede no Município de

Pitangui, 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° 4.299/2010

Declara de utilidade pública o São Francisco Futebol Clube, com sede no Município

de Pitangui.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o São  Francisco Futebol Clube, com

sede no Município de Pitangui.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.319 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.319/2010, de autoria do Deput ado Carlos Gomes, que declara

de utilidade pública o Amparense Tênis Clube – ATC –, com sede no Município de

Santo Antônio do Amparo, 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° 4.319/2010

Declara de utilidade pública o Amparense Tênis Clube – ATC –, com sede no

Município de Santo Antônio do Amparo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Amp arense Tênis Clube – ATC –,

com sede no Município de Santo Antônio do Amparo.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.333 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.333/2010, de autoria do Deput ado Carlin Moura, que declara

de utilidade pública a Associação Garra Forte de Artes Marciais Chinesa, 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° 4.333/2010

Declara de utilidade pública a Associação Garra Forte de Artes Marciais Chinesa,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Garra Forte de Artes

Marciais Chinesa, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.339 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.339/2010, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública a Associação Independente Esporte Clube, 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.
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PROJETO DE LEI N° 4.339/2010

Declara de utilidade pública o Independente Esporte Clube, com sede no Município

de Florestal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ind ependente Esporte Clube, com

sede no Município de Florestal.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.340 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.340/2010, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Florestal,

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° 4.340/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de

Florestal, com sede no Município de Florestal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comercial, Industrial e

Agropecuária de Florestal, com sede no Município de Florestal.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.357 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.357/2010, de autoria do Deput ado Dimas Fabiano, que
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declara de utilidade pública o Cariominas Futebol Clube, com sede no Município de

Itajubá, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.357/2010

Declara de utilidade pública o Cariominas Futebol Clube, com sede no Município de

Itajubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Car iominas Futebol Clube, com sede

no Município de Itajubá.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dimas Fabiano.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 1º/6/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Alberto Pinto Coelho notificando o falecimento do Sr. José Pereira dos

Santos, ocorrido em 30/4/2010, em Paulistas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 8 DE JUNHO DE 2010

ATA

ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 2/6/2010

Presidência dos Deputados José Henrique e Doutor Ronaldo

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

Correspondência: Mensagens nºs 504 a 506/2010 (encaminhando os Projetos de Lei

nºs 4.640 a 4.642/2010, respectivamente), do Governador do Estado - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.643 a

4.649/2010 - Requerimentos nºs 6.271 a 6.300/2010 - Requerimentos das Comissões

de Direitos Humanos e de Segurança Pública (3), da Deputada Gláucia Brandão, dos

Deputados Vanderlei Miranda e Eros Biondini e outros, Fábio Avelar e outros e

Wander Borges (2) - Comunicações: Comunicações das Comissões de Turismo, de

Assuntos Municipais (2), de Educação (2), do Trabalho (2), de Meio Ambiente, de

Administração Pública e de Transporte - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados

Délio Malheiros, Sargento Rodrigues, Eros Biondini, Padre João e Duarte Bechir - 2ª

Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões:

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição

nº 59/2010 - Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos da Deputada Gláucia

Brandão, dos Deputados Vanderlei Miranda e Eros Biondini e outros e Fábio Avelar e

outros; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final

do Projeto de Lei nº 4.194/2010; aprovação - Votação de Requerimentos:

Requerimentos das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública (3) e do

Deputado Wander Borges (2); aprovação - Requerimento do Deputado Padre João;

deferimento; discurso do Deputado Paulo Guedes - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende -
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André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Dalmo Ribeiro Silva -

Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio

Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João

Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -

Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 504/2010*

Belo Horizonte, 31 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 autoriza a abertura de crédito suplementar

de R$241.149.195,97 (duzentos e quarenta e um milhões cento e quarenta e nove mil

cento e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos), em favor do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais.

A Lei Orçamentária Anual não contém dispositivo que autorize o Poder Executivo a

abrir crédito suplementar ao orçamento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
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Gerais, medida que só se viabiliza mediante a proposta legislativa que ora se

apresenta.

Para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço anexar a Exposição de

Motivos da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter o projeto em

questão à consideração dos seus Nobres Pares.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Belo Horizonte, de maio de 2010.

Senhor Governador,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o Projeto de Lei que autoriza a

abertura de crédito suplementar no valor de R$241.149.195,97 (duzentos e quarenta

e um milhões cento e quarenta e nove mil cento e noventa e cinco reais e noventa e

sete centavos), em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

A suplementação contemplará as seguintes ações:

- Remuneração de Magistrados e da Ativa e Encargos Sociais, para atender

despesa com pagamento de Pessoal e Encargos Sociais no valor de

R$35.500.000,00 (trinta e cinco milhões e quinhentos mil reais);

- Remuneração de Servidores da Ativa e Encargos Sociais, para atender despesas

com pagamento de Pessoal e Encargos Sociais no valor de R$122.000.000,00 (cento

e vinte e dois milhões de reais) e despesas de Custeio para pagamento de benefícios

assistenciais e auxílio alimentação no valor de R$1.050.000,00 (um milhão e

cinquenta mil reais);

- Proventos de Inativos Civis e Pensionistas, para atender despesas de Pessoal e

Encargos Sociais para pagamento de inativos e pensionistas no valor de

R$71.672.817,56 (setenta e um milhões seiscentos e setenta e dois mil oitocentos e

dezessete reais e cinquenta e seis centavos) e despesas de Custeio com pagamento

de pensões no valor de R$8.000.000,00 (oito milhões de reais) e benefícios

assistenciais no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais);

- Processamento Judiciário de 1ª e 2ª Instâncias, para atender despesas de Custeio

referentes ao convênio firmado com o Ministério da Justiça para instalação e
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estruturação de uma vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, no valor

de R$286.378,41 (duzentos e oitenta e seis mil trezentos e setenta e oito reais e

quarenta e um centavos);

- Seleção, Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e Servidores, para atender

despesas de Custeio com o pagamento de bolsas referentes ao Curso de Formação

para ingresso na Magistratura no valor de R$2.560.000,00 (dois milhões quinhentos e

sessenta mil reais).

Para atender as despesas mencionadas serão utilizados recursos provenientes de:

- anulação de dotações orçamentárias próprias de Pessoal e Encargos Sociais, no

valor de R$48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais) da ação Proventos de

Inativos Civis e Pensionistas; de Custeio no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais)

da ação Remuneração de Magistrados da Ativa e Encargos Sociais; e de custeio no

valor de R$16.610.000,00 (dezesseis milhões seiscentos e dez mil reais) da ação

Processamento Judiciário de 1ª e 2ª Instâncias;

- excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o FUNFIP

previsto para o corrente exercício, no valor de R$42.000.000,00 (quarenta e dois

milhões de reais);

- excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor para o FUNFIP

previsto para o corrente exercício, no valor de R$22.500.000,00 (vinte e dois milhões

e quinhentos mil reais);

- superávit financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados no valor de

R$26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais);

- do superávit financeiro da receita de Contribuição à Aposentadoria no valor de

R$672.817,56 (seiscentos e setenta e dois mil oitocentos e dezessete reais e

cinquenta e seis centavos);

- do saldo financeiro do convênio nº 041/2008/MG, firmado em 27/06/2008, entre o

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e o Ministério da Justiça, objetivando a

instalação e estruturação, na Comarca de Belo Horizonte, de uma vara de Violência

Doméstica e Familiar contra a Mulher no valor de R$271.072,29 (duzentos e setenta

e um mil setenta e dois reais e vinte e nove centavos);

- do saldo financeiro de recursos ordinários recebidos para contrapartida a
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convênios no valor de R$15.306,12 (quinze milhões trezentos e seis reais e doze

centavos);

- do excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício no valor de

R$85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais).

Informo que o Projeto de Lei se faz necessário tendo em vista que a Lei n.º 18.693,

de 04 de janeiro de 2010, não contém dispositivo que autorize o Poder Executivo abrir

crédito suplementar ao orçamento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência, os meus protestos de estima e

consideração.

Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 4.640/2010

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, no valor

de R$241.149.195,97, em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

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

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais, no valor de R$241.149.195,97 (duzentos e quarenta e um milhões cento e

quarenta e nove mil cento e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos), para

atender a:

I - despesas de Pessoal e Encargos Sociais no valor de R$229.172.817,56

(duzentos e vinte e nove milhões cento e setenta e dois mil oitocentos e dezessete

reais e cinquenta e seis centavos); e

II - outras despesas correntes no valor de R$11.976.378,41 (onze milhões

novecentos e setenta e seis mil trezentos e setenta e oito reais e quarenta e um

centavos).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º serão utilizados recursos provenientes:

I - da anulação de dotações orçamentárias próprias de Pessoal e Encargos Sociais,

no valor de R$48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais) da ação Proventos de

Inativos Civis e Pensionistas; de Custeio, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais)

da ação Remuneração de Magistrados da Ativa e Encargos Sociais e de Custeio da

ação Processamento Judiciário de 1ª e 2ª Instâncias, no valor de R$16.610.000,00

(dezesseis milhões seiscentos e dez mil reais);
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II - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o FUNFIP

previsto para o corrente exercício, no valor de R$42.000.000,00 (quarenta e dois

milhões de reais);

III - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor para o

FUNFIP previsto para o corrente exercício, no valor de R$22.500.000,00 (vinte e dois

milhões e quinhentos mil reais);

IV - do superávit financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados, no

valor de R$26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais);

V - do superávit financeiro da receita de Contribuição à Aposentadoria, no valor de

R$672.817,56 (seiscentos e setenta e dois mil oitocentos e dezessete reais e

cinquenta e seis centavos);

VI - do saldo financeiro do Convênio nº 041/2008/MG, firmado em 27 de junho de

2008, entre o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e o Ministério da Justiça,

objetivando a instalação e estruturação, na Comarca de Belo Horizonte, de uma vara

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, no valor de R$271.072,29

(duzentos e setenta e um mil setenta e dois reais e vinte e nove centavos);

VII - do saldo financeiro de recursos ordinários recebidos para contrapartida a

convênios, no valor de R$15.306,12 (quinze mil trezentos e seis mil reais e doze

centavos); e

VIII - do excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no valor de

R$85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais).

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

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

204 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 505/2010*

Belo Horizonte, 1º de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, que consolida a Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais, para reduzir
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a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS - nas

operações com álcool carburante, que atualmente é de 25%, para 22%, ao mesmo

tempo em que se propõe alteração da alíquota do ICMS incidente sobre as operações

com gasolina, de 25% para 27%, como forma de compensação para fins de

atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Por entender relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar a Exposição de Motivos elaborada pelo Secretário de Estado de Fazenda.

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

Nobres Pares o expediente anexo.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

A presente minuta de anteprojeto de lei dispõe sobre alteração a ser efetuada na

Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, visando reduzir a alíquota do Imposto

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS - nas operações com álcool para

fins carburantes, atualmente de 25% (vinte e cinco por cento) para 22% (vinte e dois

por cento).

Tal medida permitirá que o álcool produzido no Estado se torne cada vez mais

competitivo, fortalecendo o setor sucroenergético, que já emprega cerca de 80 mil

pessoas, e gerando mais investimentos, empregos, renda e qualificação.

A redução do imposto sobre o álcool carburante também tornará esse combustível

mais vantajoso economicamente do que a gasolina.

Em razão da redução proposta, e como forma de compensação para fins de

atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o projeto propõe alteração da

alíquota do ICMS incidentes sobre as operações com gasolina de 25% para 27%.

Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

PROJETO DE LEI Nº 4.641/2010

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a Legislação

Tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Art. 1º - O inciso I do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica

acrescido das alíneas “h” e “i” com a seguinte redação:

“Art. 12 - ......................
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I - ..................................

h - 27% (vinte e sete por cento), nas operações com gasolina para fins carburantes;

i - 22% (vinte e dois por cento), nas operações com álcool para fins carburantes;

.......................................”

Art. 2º - O item 9 da Tabela F a que se refere a alínea "a" do inciso I do art. 12 da

Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:

“9 - combustíveis para aviação.”

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1º de janeiro de 2011.”

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 506/2010*

Belo Horizonte, 1º de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar

de R$12.088.948,26 (doze milhões oitenta e oito mil novecentos e quarenta e oito

reais e vinte e seis centavos), em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais.

A Lei Orçamentária Anual não contém dispositivo que autorize o Poder Executivo a

abrir crédito suplementar ao orçamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais, medida que só se viabiliza mediante a proposta legislativa que ora se

apresenta.

Para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço anexar a Exposição de

Motivos da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter o projeto em

questão à consideração dos seus nobres pares.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Belo Horizonte, de maio de 2010.
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Senhor Governador,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o Projeto de Lei que autoriza a

abertura de crédito suplementar no valor de R$12.088.948,26 (doze milhões oitenta e

oito mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), em favor do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

A suplementação contemplará as seguintes ações:

Modernização do Controle Externo, para execução do Programa de Modernização

do Controle Externo (PROMOEX), para atender a despesas de custeio no valor de

R$1.833.454,11 (um milhão oitocentos e trinta e três mil quatrocentos e cinquenta e

quatro reais e onze centavos) e de Investimento no valor de R$455.494,15

(quatrocentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais e quinze

centavos).

Direção Administrativa, para a modernização e fortalecimento das atividades de

controle externo como instrumento de eficácia e melhoria da gestão dos recursos

públicos para atender a despesas de custeio com contratação de consultoria e

serviços de terceiros no valor de R$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil

reais) e de Investimento com obras e instalações e aquisição de equipamentos e

material permanente no valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Vale ressaltar que estes investimentos são necessários para o Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais se habilitar como Auditor Externo nas operações de

Crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

Para atender às despesas mencionadas serão utilizados recursos provenientes de:

Convênio nº 00006/2006 firmado em 13 de abril de 2006, entre a União por

intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais, objetivando fortalecer o sistema de controle

externo como instrumento de cidadania, incluindo o aperfeiçoamento das relações

intergovernamentais e interinstitucionais, com vistas, inclusive, ao controle do

cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), para execução do

Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito

Federal e Municípios Brasileiros - PROMOEX, no valor de R$ R$1.719.101,44 (um

milhão setecentos e dezenove mil cento e um reais e quarenta e quatro centavos);
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saldo financeiro de recursos ordinários recebidos para contrapartida a convênios no

valor de R$440.757,62 (quatrocentos e quarenta mil setecentos e cinqüenta e sete

reais e sessenta e dois centavos); excesso de arrecadação previsto para o corrente

exercício no valor de R$129.089,20 (cento e vinte e nove mil,oitenta e nove reais e

vinte centavos); anulação de dotações orçamentárias da Secretaria de Estado de

Fazenda de custeio no valor de R$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil

reais) e de Investimento no valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) da ação

Aperfeiçoamento Organizacional e da Gestão Estratégica.

Informo que o projeto de lei se faz necessário, tendo em vista que a Lei nº 18.693,

de 4 de janeiro de 2010, não contêm dispositivo que autorize o Poder Executivo a

abrir crédito suplementar ao orçamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais.

Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência, os meus protestos de estima e

consideração.

Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 4.642/2010

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, no valor

de R$12.088.948,26, em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

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

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais, no valor de R$12.088.948,26 (doze milhões oitenta e oito mil novecentos e

quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), para atender a:

I - despesas de custeio, no valor de R$6.633.454,11 (seis milhões seiscentos e

trinta e três mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos); e

II - despesas de investimento, no valor de R$5.455.494,15 (cinco milhões

quatrocentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais e quinze

centavos).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes:

I - do Convênio nº 00006/2006, firmado em 13 de abril de 2006, entre a União, por

intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e o Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais, objetivando fortalecer o sistema de controle
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externo como instrumento de cidadania, incluindo o aperfeiçoamento das relações

intergovernamentais e interinstitucionais, com vistas, inclusive, ao controle do

cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), para execução do

Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito

Federal e Municípios Brasileiros - PROMOEX, no valor de R$1.719.101,44 (um

milhão setecentos e dezenove mil cento e um reais e quarenta e quatro centavos);

II - do saldo financeiro de recursos ordinários recebidos para contrapartida a

convênios, no valor de R$440.757,62 (quatrocentos e quarenta mil setecentos e

cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos);

III - do excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no valor de

R$129.089,20 (cento e vinte e nove mil e oitenta e nove reais e vinte centavos); e

IV - da anulação de dotações orçamentárias da Secretaria de Estado de Fazenda,

no valor de R$9.800.000,00 (nove milhões e oitocentos mil reais).

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

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

204 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 4.643/2010

Declara de utilidade pública o Clube de Mães Estrela Dalva, com sede no Município

de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube de Mães Estrela Dalva, com

sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2010.

Rosângela Reis
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Justificação: O Clube de Mães Estrela Dalva, com sede no Município de Ipatinga,

fundado em 20/9/91, é uma instituição de direito privado, que exerce atividades

filantrópicas, sem fins lucrativos. Além disso, desenvolve importantes trabalhos na

área social e busca integrar e dinamizar as ações da comunidade, promovendo o

desenvolvimento educacional, social e cultural dos seus associados, visando

proporcionar melhores condições de vida às famílias carentes.

A documentação apresentada confirma que a sua diretoria é constituída por

pessoas idôneas e não remuneradas, e que a entidade está em funcionamento

regular atendendo, desta forma, 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 4.644/2010

Declara de utilidade pública a Associação Sócio Cultural Ipabense - Ascipa -, com

sede no Município de Ipaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Sócio Cultural Ipabense -

Ascipa -, com sede no Município de Ipaba.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2010.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação Sócio Cultural Ipabense - Ascipa - é sociedade de direito

privado, sem fins lucrativos, filantrópica. Tem como objetivos promover o

aprimoramento e o desenvolvimento da cultura, apoiando, elaborando, executando e

incentivando projetos que promovam a cultura brasileira em toda sua diversidade. A

documentação apresentada confirma que sua diretoria é constituída por pessoas

idôneas e não remuneradas e que a entidade está em funcionamento regular,

cumprindo, dessa forma, os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste
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projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.645/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Comunidade Dom

Oscar Romero - AMCDOR -, 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 da

Comunidade Dom Oscar Romero - AMCDOR -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2010.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação dos Moradores da Comunidade Dom Oscar Romero -

AMCDOR -, com sede no Município de Ipatinga, é uma entidade civil de direito

privado, de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, fundada em 26/1/92 que visa ao

desenvolvimento educacional, social e cultural dos seus moradores, promovendo e

apoiando ações que tratam dos setores de saúde, alimentação e educação,

objetivando a promoção humana. A Associação busca congregar moradores e

associados em ações individuais e coletivas na busca do pleno exercício da

cidadania. A documentação apresentada atende aos requisitos legais. Por sua

importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.646/2010

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Olívia Vieira de Assis, com sede

no Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária Olívia Vieira de

Assis, com sede no Município de Timóteo.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2010.

Rosângela Reis

Justificação: A Creche Comunitária Olívia Vieira de Assis, fundada em 28/8/2003, é

instituição de direito privado, exerce atividades filantrópicas, de natureza associativa,

sem fins lucrativos, beneficente e desenvolve importantes trabalhos na área social.

Tem como finalidade amparar e educar crianças sem recursos financeiros,

ministrando-lhes a educação infantil, combatendo a fome a pobreza.

A documentação apresentada confirma que sua diretoria é constituída por pessoas

idôneas e não remuneradas e que a entidade está em funcionamento regular,

cumprindo, dessa forma, os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.647/2010

Declara de utilidade pública a Associação Projeto Social Vida Plena - PSVP -, com

sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Projeto Social Vida Plena

- PSVP -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2010.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação Projeto Social Vida Plena - PSVP -, com sede no

Município de Ipatinga, fundada em 31/10/2006, é uma instituição de direito privado,

que exerce atividades filantrópicas, sem fins lucrativos. Além disso, desenvolve

importante trabalho na área social, visando à promoção humana, o desenvolvimento

educacional, social e cultural dos seus associados e a melhores condições de vida

das famílias carentes. A documentação apresentada confirma que a sua diretoria é
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constituída por pessoas idôneas e não remuneradas e que a entidade está em

funcionamento regular 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 4.648/2010

Dispõe sobre as diretrizes para o planejamento e a gestão das políticas públicas de

saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

TÍTULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º - Esta lei estabelece as diretrizes básicas para o planejamento, a formulação

e a gestão das políticas públicas de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde -

SUS - no Estado.

TÍTULO II

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º - A organização e o funcionamento do SUS no Estado estão balizados pelos

seguintes princípios e diretrizes constitucionais:

I - saúde como direito de todos e dever do Estado;

II - acesso igualitário às ações e aos serviços de promoção, proteção e recuperação

da saúde;

III - direção única em cada esfera de governo;

IV - integralidade da assistência, que assegure serviços preventivos e curativos e,

nesses últimos, o acesso a todos os níveis de assistência e tipos de procedimentos;

V - descentralização, observados o Plano Estadual de Saúde e o Plano Diretor de

Regionalização;

VI - participação da comunidade, por meio dos órgãos de controle social, nos quais

metade de seus membros represente os usuários do SUS, e a outra metade, os

provedores públicos e privados.
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TÍTULO III

DA GESTÃO ESTADUAL DA SAÚDE

CAPÍTULO I

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA OS ÓRGÃOS ESTADUAIS DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETA E INDIRETA VINCULADOS AO SUS NO ESTADO

Art. 3º - Os órgãos da administração pública direta e indireta que compõem o SUS

no Estado deverão pautar as suas ações observando as seguintes diretrizes:

I - realização de ações organizadas, normatizadas e padronizadas;

II - exercício das atividades fiscalizadora e reguladora voltadas para o alcance da

qualidade;

III - uso de novas ferramentas de trabalho, desenvolvendo modernos sistemas de

gestão que visem maior eficiência das unidades assistenciais e administrativas para o

cumprimento do objetivo precípuo, que é o de prestar a melhor assistência ao usuário

do SUS;

IV - desenvolvimento de trabalhos de pesquisa e especialização na área da saúde

pública;

V - formulação e execução, considerando o ensino e a prática, de forma

descentralizada e voltada para a promoção da saúde, de estratégias educacionais

permanentes adaptadas à realidade de cada localidade, atendendo às necessidades

das microrregiões e macrorregiões do Estado com a formação de recursos humanos

para áreas de prevenção e controle de riscos à saúde;

VI - atuação na produção de insumos de forma a atender às necessidades da

população, observados os programas vigentes e as metas de eficiência e efetividade

a serem atingidas;

VII - atuação na área de sangue e hemoderivados com o aperfeiçoamento da

fiscalização e a realização de pesquisas sistemáticas.

Art. 4º - A gestão do sistema estadual de saúde será exercida pela Secretaria de

Estado de Saúde - SES -, à qual compete planejar, organizar, dirigir, coordenar,

executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado relativas à

prevenção, à preservação e à recuperação da saúde da população.

Art. 5º - No exercício da sua competência, deverá o órgão gestor estadual do SUS
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formular objetivos, diretrizes e metas, a serem alcançados periodicamente.

§ 1º - A formulação prevista no “caput” deste artigo será expressa no Plano Mineiro

de Desenvolvimento Integrado, no Plano Plurianual de Ação Governamental e no

Plano Estadual de Saúde e estará explicitada na Programação Anual de Saúde.

§ 2º - O Plano Estadual de Saúde e a Programação Anual de Saúde deverão ser

encaminhados à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais para acompanhamento.

§ 3º - O gestor estadual de saúde comparecerá semestralmente perante a

Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa para apresentar relatório gerencial

dispondo sobre a execução da Programação Anual de Saúde.

Art. 6º - Para o alcance dos seus objetivos, a gestão estadual do SUS formulará

estratégias voltadas para a formação de redes de atenção à saúde de abrangência

local, microrregional e macrorregional, considerando:

I - a execução de todas as ações de forma efetiva, eficiente e que promova a plena

conexão entre os gastos públicos e os resultados esperados;

II - a melhoria da qualidade e o aumento da expectativa de vida da população;

III - a mudança no modelo de atenção à saúde, evitando a fragmentação dos

sistemas de atendimento e a prevalência das condições agudas de saúde como

orientadoras da atuação da gestão;

IV - a busca da economia de escala e de escopo, com o desenvolvimento de uma

aplicação ou utilização otimizada dos recursos do SUS;

V - realização de investimentos na atenção primária e em vigilância em saúde, com

enfoque em promoção e prevenção, buscando a desospitalização;

VI - a destinação de investimentos que privilegiem a melhoria da equidade dos

serviços, utilizando-se de índices de necessidade para a alocação dos recursos;

VII - a busca da manutenção do equilíbrio entre o acesso aos serviços e a escala,

evitando-se gerar ineficiência e baixa qualidade;

VIII - a utilização de sistemas informatizados para o planejamento, monitoramento e

avaliação das ações de saúde e na gestão dos serviços;

IX - o desenvolvimento dos recursos humanos, com a priorização da gestão de

pessoas como instrumento essencial para a implantação das políticas de saúde;
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X - a promoção do desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação em saúde e a

difusão do conhecimento científico;

XI - a consolidação da economia da saúde como instrumento integrante do

planejamento em saúde, fundamental para a tomada de decisões;

XII - a estipulação de prêmios diversos a serem utilizados como mecanismos de

competição positiva para o alcance dos resultados esperados;

XIII - a utilização de sistemas integrados de informação sanitária e demográfica.

Parágrafo único - Para os fins desta lei conceituam-se redes de atenção à saúde

como o conjunto de serviços de saúde coordenados pela atenção primária e

vinculados entre si por uma missão única, objetivos comuns e ações cooperativas e

interdependentes, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral à população.

CAPÍTULO II

DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO

Art. 7º - No Estado de Minas Gerais, os processos de planejamento das políticas

públicas de saúde deverão ser desenvolvidos de forma integrada, articulada e

cooperativa, com a participação efetiva dos entes federados que compõem o SUS.

Art. 8º - Na formulação do planejamento considerar-se-á obrigatoriamente:

I - as necessidades de saúde da população;

II - a adoção obrigatória de instrumentos de planejamento no âmbito das

microrregiões e macrorregiões de saúde do Estado;

III - a integração entre os instrumentos de planejamento de cada ente federado;

IV - a adoção do monitoramento e da avaliação como elementos estratégicos para a

gestão;

V - o estímulo à cooperação permanente entre os entes federados, inclusive com a

adoção de incentivos à implantação de consórcios públicos.

TÍTULO IV

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS

CAPÍTULO I

DOS PROGRAMAS E AÇÕES

Art. 9º - As políticas públicas estaduais serão traduzidas em programas e ações

voltados para os seguintes aspectos:
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I - atenção primária à saúde;

II - atenção às condições de saúde prioritárias, segundo as necessidades

epidemiológicas da população;

III - regionalização da assistência;

IV - assistência farmacêutica;

V - vigilância em saúde;

VI - fortalecimento das redes municipais de saúde e estímulo à cooperação

intermunicipal de saúde;

VII - educação permanente;

VIII - programas específicos.

CAPÍTULO II

DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Art. 10 - Na estruturação do sistema estadual de saúde a universalização da

atenção primária deverá ser o centro das ações públicas, devendo a sua expansão e

a sua qualificação compor o conjunto de prioridades da política de saúde.

Art. 11 - Para fins deste capítulo, entende-se como atenção primária à saúde o

conjunto integrado de ações de primeiro contato com o sistema, de orientação familiar

e comunitária, articulado a um sistema de promoção, prevenção e assistência integral

à saúde.

Art. 12 - O Estado instituirá e manterá programa destinado a aprimorar a cobertura

e a qualidade da atenção primária em saúde.

Art. 13 - O programa estará pautado nas seguintes diretrizes:

I - no repasse de recursos, tendo por base o princípio da equidade, do fundo

estadual de saúde para os fundos municipais, a título de incentivos de custeio mensal

e investimentos anuais na estrutura física e para a aquisição de equipamentos;

II - na criação do plano de investimentos dos municípios;

III - nos processos de otimização das unidades de atenção primária em saúde,

considerando:

a) a descentralização da aprovação de projetos arquitetônicos;

b) a incorporação de modelos padronizados para as unidades do SUS;

 c) a criação de fluxo para acompanhamento das obras e de indicadores de
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acompanhamento;

IV - na elaboração de relatórios gerenciais;

V - na realização de planos diretores, de acordo com as linhas gerais a serem

estipuladas pela gestão estadual;

VI - na elaboração e utilização de linhas-guia e de protocolos para a gestão da

clínica;

VII - na informatização do registro do paciente com cadastros referentes à família e

ao cidadão, registros clínicos do paciente com acompanhamento de forma integral,

além de informações de diagnósticos, intervenções e procedimentos executados;

VIII - na integração das equipes de atenção primária, por meio de sistemas de

telecomunicação, aos centros universitários de referência, responsáveis pelo suporte

às demandas dos municípios, difundindo conhecimentos e melhorando a qualidade

do atendimento, bem como facilitando o acesso da população às consultas

especializadas, evitando assim o deslocamento do paciente para outras cidades;

IX - na utilização intensiva dos meios de educação a distância através do uso dos

canais de telecomunicação e na adoção de estratégias presenciais de educação

permanente privilegiando parcerias com as instituições de ensino universitário

existentes no Estado.

CAPÍTULO III

DA ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE SAÚDE PRIORITÁRIAS SEGUNDO AS

NECESSIDADES EPIDEMIOLÓGICAS DA POPULAÇÃO

Art. 14 - Além das ações previstas para a atenção primária, manterá o Estado, de

forma articulada, programas destinados a:

I - reduzir a mortalidade infantil e a materna;

II - ampliar a longevidade e a qualidade de vida dos portadores de condições

crônicas, especialmente as de maior impacto epidemiológico;

III - melhoria das condições de vida do idoso;

IV - reduzir a morbimortalidade por condições agudas de maior impacto

epidemiológico.

 Art. 15 - Os programas previstos no artigo anterior terão como diretrizes e

estratégias fundamentais:
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I - a estruturação de redes de atenção, qualificadas e construídas em um processo

de mobilização social;

II - a promoção da integração dos pontos de atenção à saúde;

III - a destinação de recursos anuais para investimento e mensais para custeio das

ações;

IV - a elaboração e implantação de linhas-guia de atenção, visando à organização

dos serviços e estimulando o funcionamento adequado da rede;

V - a implantação de centros ambulatoriais e hospitalares de referência secundária

nas microrregiões e de referência terciária nas macrorregiões;

VI - a realização de capacitações para os profissionais e a implantação de comitês

de prevenção de mortalidade de grupos populacionais específicos, visando à

melhoria da qualidade das informações;

VII - o estímulo a programas de melhoria da qualidade dos serviços de saúde do

SUS;

VIII - o estímulo ao melhoramento da infraestrutura das unidades de atendimento;

IX - a priorização da promoção de hábitos saudáveis de vida, do diagnóstico

precoce e da atenção de qualidade para os portadores dessas patologias;

X - a definição de diretrizes para a melhoria da assistência farmacêutica aos

pacientes.

CAPÍTULO IV

DA REGIONALIZAÇÃO

Art. 16 - O Estado institucionalizará e manterá sistemas microrregionais e

macrorregionais de serviços de saúde estruturados de forma a privilegiar a

cooperação entre os entes federados.

Art. 17 - A estruturação das micro e macrorregiões de saúde observará:

I - a definição de espaços regionais de atendimento por níveis de atenção

considerando a densidade tecnológica e a sua distribuição espacial;

 II - a oferta de serviços buscando agregar um conjunto de municípios em sistemas

cooperativos que possam garantir maior eficiência e qualidade;

III - a observância do princípio da economia de escala e de escopo, evitando a

fragmentação e a pulverização dos recursos, visando não permitir a perda da
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eficiência e da qualidade;

IV - a redução dos custos de deslocamento dos usuários;

V - a manutenção de instâncias permanentes de negociação e pactuação;

VI - o estímulo à execução de ações cooperativas entre os sistemas estadual e

municipais de saúde, visando garantir o acesso aos serviços, a resolutividade e a

qualidade das ações;

VII - a redução das desigualdades sociais e territoriais, promovendo a eqüidade e

garantindo a integralidade na atenção a saúde.

Art. 18 - Para fins da organização da regionalização da assistência manterá o

Estado instrumento de planejamento que vise organizar e implementar o modelo de

serviços assistenciais dentro dos princípios preconizados pelo SUS, garantindo o

acesso dos cidadãos a todos os níveis de atenção.

Art. 19 - As macrorregiões e as microrregiões sanitárias serão estabelecidas

observando-se:

I - a densidade tecnológica possível por nível e as necessidades em cada uma

delas;

II - a otimização dos recursos financeiros, de forma a atender a um maior número

de pessoas, sem, no entanto, gerar desperdícios;

III - ajustes periódicos, no mínimo a cada dois anos, visando à economia de escala,

acessibilidade viária e geográfica e o atendimento em serviços de qualidade.

Parágrafo único - O gestor estadual de saúde deve ter como objetivo estratégico

que o usuário do sistema encontre serviços de atenção primária em seu Município, de

média complexidade dentro da microrregião a que pertence, devendo recorrer aos

pólos macrorregionais apenas para procedimentos de alta complexidade.

Art. 20 - No âmbito das ações de regionalização deverá o Estado implantar e

manter programas que visem aprimorar a qualidade da programação e da regulação

em saúde, do transporte em saúde, da assistência hospitalar e da rede de urgência e

emergência.

Seção I

Da Programação e da Regulação

Art. 21 - O Estado manterá instrumento de planejamento físico-orçamentário dos
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serviços de saúde de forma a garantir o acesso da população aos serviços de média

e de alta complexidade não disponíveis em todos os Municípios.

Parágrafo único - O instrumento previsto neste artigo será disponibilizado a todos

os Municípios do Estado através de um sistema informatizado de programação.

Art. 22 - A programação em saúde será estabelecida a partir da fixação de metas

quantitativas e financeiras de prestação de serviços de saúde, acordadas entre os

Municípios no âmbito das comissões intergestores, e definidas através de critérios e

parâmetros técnicos que devem guardar relação com os princípios de universalidade,

integralidade e equidade do acesso, a regionalização e a hierarquização dos serviços

de saúde.

§ 1º - A programação mencionada neste artigo deverá estar articulada com os

planos de regionalização e envolverá recursos orçamentários federais, municipais e

estaduais, devendo ser revista periodicamente a partir da observância de parâmetros

demográficos, epidemiológicos e de equidade.

§ 2º - Os recursos estaduais serão, preferencialmente, transferidos fundo a fundo,

com sistemas de pagamento feitos por orçamento global ou por pagamento,

considerando-se a população territorialmente abrangida.

Art. 23 - O Estado destinará recursos complementares ao orçamento federal da

programação assistencial, a serem utilizados de acordo com as disposições definidas

no âmbito da comissão intergestores estadual.

Art. 24 - Para o cumprimento dos pactos firmados na programação em saúde,

deverá o Estado, em articulação com os Municípios e visando à garantia do acesso

do cidadão aos serviços de saúde, manter um sistema de regulação para

acompanhamento, avaliação e diagnóstico, possibilitando ajustes no planejamento e

otimizando o financiamento dos serviços.

Art. 25 - Para fins do artigo anterior, manterá o Estado estruturas operacionais

regulatórias permanentes, organizadas em redes informatizadas, regionalizadas,

hierarquizadas e resolutivas nos vários níveis de complexidade do processo

assistencial.

Art. 26 - As estruturas operacionais mencionadas no artigo anterior, com

funcionamento em horário integral, terão como objetivos:
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I - agilizar a troca de informações de regulação entre as unidades administrativas e

executivas dos serviços de saúde;

II - organizar de forma equânime o acesso da população aos serviços de saúde;

III - padronizar e manter protocolos assistenciais e operacionais;

IV - instrumentalizar os fluxos e os processos relativos aos procedimentos

operacionais de regulação da assistência;

V - implementar rede informatizada de suporte ao modelo de regulação, integrando

as diversas estruturas operacionais regulatórias em um modelo cooperativo de

atuação;

VI - estabelecer protocolos assistenciais e operacionais padronizados e pactuados,

visando à equidade no atendimento;

VII - garantir o acesso, através do referenciamento adequado, das solicitações de

consultas especializadas, exames e procedimentos;

VIII - garantir a alternativa assistencial adequada diante das solicitações de

utilização de leitos para procedimentos eletivos e de urgência ou emergência aos

usuários dos Municípios pertencentes a uma determinada área de abrangência.

Seção II

Do Transporte em Saúde

Art. 27 - O Estado desenvolverá, implantará e manterá, formando uma rede regional

solidária e articulada, programa destinado a constituir um sistema logístico de

organização dos fluxos e de transporte de pessoas em busca de atenção à saúde na

esfera eletiva e de amostras de exames complementares.

Art. 28 - O sistema previsto no artigo anterior será constituído considerando-se:

I - a elaboração das melhores rotas;

II - a aquisição e a doação de veículos para atender às microrregiões de saúde;

III - a implementação de um sistema de agendamento eletrônico apoiado na

interface da programação em saúde;

IV - a cooperação com os sistemas municipais, de forma a envidar esforços para a

contratação do pessoal necessário ao desempenho dos serviços;

V - a integração do transporte de amostras de análises clínicas no sistema.

Seção III
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Do Apoio à Rede Hospitalar

Art. 29 - O Estado, para consolidar a oferta da atenção hospitalar nos pólos

macrorregionais e microrregionais de saúde desenvolverá, implantará e manterá

programa destinado a contribuir para o desenvolvimento da rede hospitalar vinculada

ao SUS em Minas Gerais.

Art. 30 - O programa terá como ações estratégicas:

I - a destinação de incentivos financeiros adicionais aos recursos da programação

em saúde, alocados segundo as necessidades regionais, como estímulo ao aumento

da qualidade e da eficiência;

II - a utilização dos recursos financeiros nas redes de atenção à saúde prioritárias e

em programas de qualidade dos hospitais;

III - a instrumentalização através de lógica contratual, com a assinatura de termo de

compromissos recíprocos;

IV - a oferta de atividades educacionais voltadas para a gestão hospitalar;

V - a parceria com os gestores locais e a cooperação técnica permanente.

Art. 31 - Os instrumentos contratuais celebrados com as entidades hospitalares

conterão cláusulas que disponham sobre:

I - o estabelecimento de objetivos estratégicos;

II - a identificação de medidas de melhoria na gestão;

III - a definição de indicadores de desempenho;

IV - a determinação de metas concretas e verificáveis, vinculadas aos recursos a

serem transferidos;

V - a aplicação de sanções relacionadas com o descumprimento das metas.

Art. 32 - A gestão estadual deverá realizar o acompanhamento da execução dos

compromissos, assim como o monitoramento e a avaliação do programa e da

situação dos hospitais integrantes do programa.

Parágrafo único - Para o cumprimento do previsto no “caput” deste artigo, poderão

ser constituídas comissões compostas pela gestão estadual e municipal em âmbito

estadual e regional.

Art. 33 - O incentivo financeiro será repassado mensalmente aos hospitais e será

composto de uma parte fixa e outra variável.
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Parágrafo único - Somente terão direito ao recebimento da parte variável do

incentivo financeiro as instituições hospitalares que cumprirem as metas de

desempenho estipuladas pelo poder público, mesmo que parcialmente.

Art. 34 - O Estado implantará e manterá, ainda, um programa de qualidade que leve

os hospitais a ele vinculados a atingir padrões de segurança e qualidade de acordo

com os padrões definidos por entidades nacional ou internacionalmente

reconhecidas.

Seção IV

Da Urgência e Emergência

Art. 35 - A gestão estadual de saúde manterá programa destinado à estruturação e

ao fortalecimento do atendimento de urgência e emergência no Estado.

Art. 36 - O programa mencionado no art. 35 estará pautado nas seguintes diretrizes

e ações:

I - implantação das redes regionais de atenção às urgências e emergências, que

serão organizadas considerando, em especial:

a) adoção de sistema de classificação de risco segundo critérios que irão priorizar o

atendimento de acordo com a gravidade, buscando, assim, encaminhar o usuário ao

serviço de saúde mais adequado;

b) regionalização do serviço móvel de atendimento;

c) classificação dos pontos de atenção hospitalar de acordo com a resolutividade e

as atividades desenvolvidas por nível de atenção;

d) organização de complexos reguladores.

II - elaboração de planos regionais de organização das redes de atenção às

urgências;

III - constituição de comitês macrorregionais de gestão das urgências;

IV - informatização completa de todos os serviços que compõem a rede de atenção;

V - implantação de consórcios públicos intermunicipais que, preferencialmente,

celebrarão contratos de programa e de prestação de serviços com a gestão estadual

para a execução das ações de saúde.

Art. 37 - O Estado destinará recursos aos hospitais visando à melhoria do

atendimento de urgência e emergência.
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Parágrafo único - Os recursos previstos no “caput” deste artigo serão repassados

para ações de custeio, em regime de cofinanciamento com o órgão gestor federal de

saúde, e para investimento e capacitação de pessoal.

CAPÍTULO V

DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Art. 38 - Será estruturado e mantido pelo poder público estadual programa voltado

para a melhoria da qualidade da assistência farmacêutica, cujas diretrizes e

estratégias básicas serão:

I - o desenvolvimento de estruturas voltadas para o trabalho integrado com os

demais programas de saúde, fortalecendo as ações e garantindo o uso racional de

medicamentos no Estado;

II - a promoção da qualificação dos profissionais de farmácia para o manejo e o uso

racional dos medicamentos;

III - a ampliação do número de unidades dispensadoras de medicamentos no

Estado;

IV - a implementação de sistema informatizado de gerenciamento nas unidades

públicas de farmácia, formando cadastro de usuários e de prescritores de

medicamentos do SUS no Estado;

V - a destinação de incentivos financeiros específicos anuais para ações de

infraestrutura e mensais para custeio, inclusive para a contratação de profissionais;

VI - a definição de metodologia para incorporação tecnológica, em específico, de

produtos farmacêuticos no processo de seleção de medicamentos da SES;

VII - a ampliação do acesso da população aos medicamentos básicos, inclusive

fitoterápicos;

VIII - a publicação de manuais de boas práticas de dispensação de medicamentos,

observados os protocolos clínicos vigentes e as diretrizes de incorporação

tecnológica.

Art. 39 - No exercício da sua competência no âmbito da assistência farmacêutica, a

gestão estadual de saúde atuará buscando a resolução dos problemas estruturais e

logísticos e a melhoria da qualidade dos serviços.

CAPÍTULO VI
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DO FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E DA COOPERAÇÃO

INTERMUNICIPAL EM SAÚDE

Art. 40 - No cumprimento da sua competência constitucional, manterá o Estado

estratégias voltadas para o fortalecimento dos sistemas municipais de saúde, visando

dotá-los das condições essenciais para a execução das ações de saúde pública.

Art. 41 - Para o estabelecimento dessas estratégias, deverá o poder público

estadual identificar as necessidades regionais e, posteriormente, apoiar, técnica e

financeiramente, as instituições públicas e privadas filantrópicas ou sem fins

lucrativos de modo a garantir a prestação dos serviços de saúde.

Art. 42 - A gestão estadual fomentará, ainda, as práticas de cooperação entre entes

públicos, principalmente o consorciamento entre os Municípios, visando à articulação

de sistemas microrregionais de saúde.

Parágrafo único - Para os fins deste artigo, deverá o órgão gestor estadual de

saúde, observada a legislação específica, estimular a formação de consórcios

públicos para fins de celebração de parcerias diversas, em especial contratos de

programa e de prestação de serviços.

CAPÍTULO VII

DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Art. 43 - O Estado manterá, no âmbito da vigilância em saúde, ações de promoção

e proteção da saúde da população através da avaliação, do gerenciamento e da

comunicação de risco à saúde, relacionados a produtos, serviços e ambientes.

Art. 44 - As ações compreenderão, entre outras:

I - a adoção de programas de monitoramento de produtos e serviços de interesse à

saúde;

II - o aprimoramento dos instrumentos de regulamentação e da função gerencial;

III - a permanente articulação com outros órgãos e setores do sistema de saúde;

IV - a implementação da gestão microrregional do risco sanitário e a criação de

referências macrorregionais para a execução de ações de maior complexidade

tecnológica, pactuando as competências nas instâncias colegiadas e de controle

social;

V - a estruturação da rede de laboratórios de saúde pública estadual, incluindo os
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laboratórios municipais, com a definição da rede complementar;

VI - a implantação e a estruturação de um sistema de informação que promova

transparência, que subsidie o processo de gestão e facilite a interação com a

sociedade;

VII - a elaboração da programação das ações de vigilância, acompanhando-as em

conjunto com os Municípios, e orientando-os, quando necessário.

CAPÍTULO VIII

DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Art. 45 - A educação permanente em saúde constitui estratégia fundamental para a

implementação da formação, do desenvolvimento e do fortalecimento do trabalho no

SUS.

Art. 46 - No âmbito da educação permanente em saúde, adotará o órgão gestor

estadual as seguintes estratégias:

I - enfatizar as ações educacionais relacionadas com a atenção primária à saúde;

II - desenvolver estratégias de educação a distância para a realização das ações de

formação, qualificação e treinamento dos profissionais de saúde;

III - realizar ações educacionais voltadas aos usuários do SUS;

IV - atuar de forma conjunta com as escolas técnicas do SUS, visando à formação

de trabalhadores de nível técnico;

V - buscar o desenvolvimento dos profissionais do SUS-MG, ampliando seus

conhecimentos no intuito de aumentar a qualidade e a eficácia dos serviços de saúde

em benefício da população;

VI - promover a integração da educação em saúde com as políticas e as diretrizes

para a gestão do trabalho no SUS;

VII - reconhecer as especificidades das microrregiões na elaboração e no

desenvolvimento de ações educacionais;

VIII - estimular e fortalecer a participação do controle social;

IX - incentivar o financiamento tripartite;

X - utilizar mecanismos que possibilitem o monitoramento e a avaliação do impacto

das ações educacionais desenvolvidas nas políticas públicas.

Art. 47 - São objetivos fundamentais da política estadual de educação permanente:
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I - a promoção do alinhamento das ações educacionais do sistema estadual de

saúde e dos parceiros diretamente envolvidos, buscando a melhoria da qualidade e

evitando a sobreposição de ações;

II - a implementação de modelo com ênfase no aprimoramento das práticas

profissionais e na melhoria da qualidade da atenção à saúde;

III - a adoção de práticas voltadas para a formação e a educação continuada dos

trabalhadores de nível técnico no âmbito do SUS-MG;

IV - a criação de mecanismos para a implementação de estágio nos serviços de

saúde do SUS-MG;

V - a articulação, junto às instituições de ensino técnico e universitário, estimulando

uma postura de corresponsabilidade sanitária, incentivando a integração ensino-

serviço e disponibilizando unidades de saúde no Estado para estágios acadêmicos,

conforme legislação vigente.

Art. 48 - Serão implantadas comissões de integração ensino-serviço compostas

pelos gestores de saúde e de educação municipais e estaduais, trabalhadores,

instituições de ensino e do controle social.

Art. 49 - Na formulação da política de educação permanente em saúde, serão

observadas, além do Plano Estadual de Saúde, as especificidades regionais, a

relação entre os problemas de saúde e as necessidades educacionais, e utilizadas,

prioritariamente, as instituições públicas existentes como referências para o

desenvolvimento das suas ações.

CAPÍTULO IX

DOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Art. 50 - A gestão estadual manterá, em estreita articulação com os demais órgãos

gestores do SUS, programas específicos voltados para:

I - atenção à saúde indígena;

II - atenção à saúde bucal;

III - atenção à saúde das pessoas com DST-HIV-AIDS;

IV - atenção à saúde das pessoas com deficiência;

V - atenção à saúde mental.

Art. 51 - No âmbito dos programas mencionados no artigo anterior, deverá o órgão
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gestor estadual adotar as seguintes diretrizes e estratégias:

I - apoiar a atenção primária nas aldeias mineiras, observada a política estabelecida

pelo órgão federal competente;

II - garantir acesso farmacológico à população indígena;

III - firmar parcerias para consecução dos seus objetivos, até mesmo com a

sociedade civil;

IV - estimular a formação de redes integrais de atenção;

V - elaborar e manter atualizados sistemas de informação;

VI - desenvolver ações de prevenção e assistência;

VII - manter iniciativas permanentes de orientação à população;

VIII - implementar treinamentos;

IX - garantir a permanente avaliação, o diagnóstico, a assistência, a habilitação ou a

reabilitação e a inserção na vida social dos pacientes.

TÍTULO V

DAS DIRETRIZES RELACIONADAS ÀS INSTÂNCIAS COLEGIADAS DO SUS-MG

CAPÍTULO I

DO CONTROLE SOCIAL

Art. 52 - O órgão gestor estadual do sistema de saúde estabelecerá estratégias e

diretrizes voltadas para a estruturação e a efetiva operacionalidade dos conselhos de

saúde.

Art. 53 - Para cumprimento do disposto no artigo anterior, serão adotadas medidas

voltadas para:

I - instrumentalizar o órgão estadual de controle social para que possa cumprir suas

atribuições no âmbito do SUS;

II - adotar iniciativas permanentes de capacitação dos Conselheiros para a prática

do controle social no SUS e estimular a formação de órgãos microrregionais ou

macrorregionais de controle social;

III - promover a capilarização das ações do órgão estadual de controle social,

visando melhor conhecimento das diferentes demandas existentes na diversidade do

território mineiro.

Parágrafo único - No prazo de sessenta dias contados da data da publicação desta
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lei, deverá o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo projeto de lei dispondo

institucionalmente sobre o órgão estadual de controle social.

CAPÍTULO II

DAS COMISSÕES INTERGESTORES

Art. 54 - Na pactuação dos aspectos operacionais do SUS-MG, deverá a gestão

estadual promover a permanente cooperação e parceria com os gestores municipais

de saúde, garantindo a autonomia dos entes federados e estimulando a negociação

como instrumento fundamental para a decisão das matérias de sua competência.

Art. 55 - As comissões intergestores serão criadas nos níveis microregional,

macrorregional e estadual, e sua competência será estabelecida por ato conjunto

firmado pelo representante dos gestores municipais de saúde e pelo gestor estadual.

Parágrafo único - No âmbito das comissões intergestores, poderão ser instituídas

câmaras técnicas cuja atribuição precípua será a de emitir pareceres sobre os

assuntos a serem submetidos à aprovação dos gestores.

Art. 56 - Para os fins do art. 54, poderá o Estado firmar parcerias com a entidade

representativa dos gestores municipais de saúde no intuito de permitir sua

estruturação como órgão permanente de intercâmbio de experiências e informações

entre seus membros e de proposição de políticas públicas de saúde.

TÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 57 - As políticas públicas, os programas e as ações previstas nesta lei não

poderão sofrer modificações que impliquem na descontinuidade das ações de

financiamento pactuadas com recursos do Fundo Estadual de Saúde.

Art. 58 - No exercício de suas atribuições legais, em respeito à direção única em

cada esfera de governo, deverá o gestor estadual de saúde agir permanentemente de

forma a alcançar consensos com as demais esferas institucionais do SUS.

Parágrafo único - Sem prejuízo do disposto neste artigo, caberá ao gestor estadual

de saúde a adoção de medidas que visem preservar a saúde pública, observadas as

disposições previstas nesta lei.

Art. 59 - Compete ao gestor do sistema estadual de saúde, observada a sua

competência constitucional e legal, a publicação de normas complementares a esta
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lei.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2010.

Marcus Pestana

Justificação: O Sistema Único de Saúde é uma grande conquista da sociedade

brasileira. Sua consolidação resultou num inédito movimento de inclusão social ao

buscar a concretização das diretrizes constitucionais de garantia, como direito de

cidadania, do acesso universal e integral a todos os brasileiros. Ainda que muito

ainda tenha que ser feito e enormes sejam os desafios para o amadurecimento do

SUS, os avanços são inegáveis, e isso provocou uma enorme convergência e um

consenso raro em torno dele como política permanente de Estado.

Em nenhum outro setor é tão grande a cooperação entre os três níveis de governo,

azeitada por mecanismos de decisão compartilhados e ferramentas

desburocratizadas que viabilizam o cofinanciamento de programas, investimentos e

estratégias.

Dada a diversidade geográfica, cultural, econômica e social presente no Brasil e a

dimensão continental do País, urge cada vez mais a necessidade da estruturação de

sistemas regionais de saúde que contemplem as peculiaridades e as especificidades

de cada unidade da Federação, sua história e dinâmica própria.

Minas Gerais, com seu território equivalente a países como a Espanha e a França,

seus mais de 19 milhões de habitantes, seus 853 Municípios, torna o processo de

consolidação do SUS extremamente complexo. Erguer mecanismos de cooperação

política e operacional entre pequenos, médios e grandes Municípios é um imperativo

da própria realidade regional. Balizar corretamente o papel do governo estadual como

coordenador, indutor, estimulador e regulador é fundamental. Assegurar o acesso

universal e integral aos diversos serviços de saúde, com qualidade, nas condições

que marcam o desenvolvimento de Minas Gerais, requer um marco conceitual, legal,

normativo e institucional próprio. Dar consistência jurídica aos princípios da

descentralização e da regionalização cooperativa, ao controle social e à cooperação

interfederativa, levando em consideração as peculiaridades que marcam a vida do

Estado, representa avanço desejável, necessário e importante.
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Este projeto de lei procura consolidar diretrizes, estratégias e princípios acumulados

na experiência compartilhada pelo governo estadual, Municípios, setor filantrópico e

sociedade civil, nestas mais de duas décadas de construção do SUS em Minas

Gerais. Ele procura perenizar conquistas históricas que foram erguidas a muitas

mãos, fixando diretrizes para o planejamento das ações; institucionalizando

mecanismos decisórios interfederativos, fluxos e normas; consolidando linhas de

parceria entre os diversos atores relevantes no processo de gestão do SUS;

desenhando os caminhos da construção de uma verdadeira rede assistencial;

fortalecendo a visão da centralidade da atenção primária de qualidade; e erguendo

mecanismos concretos para que o direito de cidadania não seja aprisionado por

barreiras geográficas, ou seja, incorporando a população dos 853 Municípios,

independentemente de seu porte.

Pretendemos com esta iniciativa desencadear um amplo debate que produza o

aperfeiçoamento e a melhoria deste projeto de lei, a partir da intensa participação de

entidades como o Conselho Estadual de Saúde, do Conselho de Secretários

Municipais de Saúde de Minas Gerais, a Associação Mineira de Municípios, o

Ministério Público, a Federação das Santas Casas de Minas Gerais, a Associação

dos Hospitais de Minas Gerais, os conselhos regionais de profissionais da saúde, os

sindicatos e as associações comunitárias, entre outros atores da sociedade mineira.

Considerando a maturidade atingida pelo SUS em Minas Gerais e a inegável

necessidade de se criar um marco legal que, consolidando as práticas do passado,

oriente a construção do futuro, contamos com o apoio dos nobres Deputados

Estaduais de Minas Gerais para a aprovação desta 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 4.649/2010

Declara de utilidade pública a Irmandade Posto Médico Hospitalar de Lagoa

Formosa – Hospital de Lagoa Formosa, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Irmandade Posto Médico Hospitalar

de Lagoa Formosa - Hospital de Lagoa Formosa, com sede nesse Município.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2010.

Elmiro Nascimento

Justificação: A Irmandade Posto Médico Hospitalar de Lagoa Formosa, também

denominada Hospital de Lagoa Formosa, é uma entidade civil sem fins lucrativos e de

duração indeterminada. A Irmandade tem como principal objetivo manter o Posto

Médico Hospitalar de Lagoa Formosa. Para tanto, busca prestar assistência gratuita

aos necessitados, bem como envidar os seus melhores esforços para aprimorar e

expandir os seus serviços, de forma a atender aos justos anseios da comunidade.

Também visa estimular a educação continuada de médicos e funcionários em geral,

por meio de participação em eventos técnico-científicos.

A referida entidade foi fundada em 12/8/42 e sua diretoria é constituída por pessoas

de reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

Considerando-se a importância das atividades exercidas pela Irmandade Posto

Médico Hospitalar de Lagoa Formosa, espero contar com o apoio dos ilustres

Deputados 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.

REQUERIMENTOS

Nº 6.271/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Sérgio Antônio de Resende, Desembargador do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, pelo exímio trabalho realizado no

exercício da Presidência dessa Corte. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.272/2010, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Olavo Machado Júnior por sua posse como Presidente da

Fiemg. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 6.273/2010, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Meio Ambiente pedido de informações sobre a indicação do critério

temporal e geográfico que norteia a aplicação da Deliberação Normativa nº 58, de

2002, do Copam, no tocante a licenciamento corretivo, os empreendimentos sujeitos
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à apresentação do referido licenciamento e os empreendimentos que já foram

notificados. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 6.274/2010, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Fundação Gorceix pelos 50 anos de sua fundação. (- À

Comissão de Educação.)

Nº 6.275/2010, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sra. Sílvia Araújo por sua posse como Presidente do Instituto

de Estudos Empresariais. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 6.276/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social, à Copasa-MG e ao Servas

pedido de providências para que revejam a lista de documentos exigidos das

entidades que desejam ser beneficiadas pela ação Conta com a Gente, em especial

das creches que trabalham exclusivamente com educação básica. (- À Comissão do

Trabalho.)

Nº 6.277/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para transferir a

gestão das cadeias públicas de Mariana e Itabirito da Polícia Civil para a

Subsecretaria de Administração Prisional; para instalar uma Comissão de

Monitoramento da Violência em Eventos Esportivos e Culturais na área da 3ª Região

Integrada de Segurança Pública, em Vespasiano; e para dotar o Centro de Penas

Alternativas de Vespasiano de infraestrutura e serviços adequados à sua finalidade.

Nº 6.278/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que seja

ampliada a estrutura dos órgãos de defesa social nos Municípios de Nova Serrana,

São Gonçalo do Pará, Perdigão e Conceição do Pará, seja construído um albergue e

ampliada a Colônia Penal Floramar no Município de Divinópolis e seja construída a

sede da 7ª Risp.

Nº 6.279/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para a regionalização

do Instituto de Criminalística no âmbito da 7ª Risp.

Nº 6.280/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja
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encaminhado ao Comando da Policia Militar e à Chefia da Polícia Civil pedido de

providências para o combate à criminalidade no Município de Conceição do Pará.

Nº 6.281/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados à Sra. Giêdra Cristina Pinto Moreira, Defensora Pública Federal, cópia

das notas taquigráficas da reunião de 17/5/2010 dessa Comissão e pedido de

providências para que a Defensoria Pública da União atue na defesa, em juízo, do

Quilombo Mangueiras, nesta Capital, tendo em vista denúncia de violação de direitos

da população quilombola pela Operação Urbana do Isidoro, da Prefeitura Municipal

de Belo Horizonte.

Nº 6.282/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados à Coordenadoria do CAO - DH cópia das notas taquigráficas da 26ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão, de 17/5/2010, e pedido de providências para

a inclusão de Ione Maria Oliveira no Programa Nacional de Proteção a Defensores de

Direitos Humanos.

Nº 6.283/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados à Subprocuradora-Geral da República cópia das notas taquigráficas

da 26ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para a

defesa dos direitos da Comunidade Quilombola Mangueiras, no Município de Belo

Horizonte, e para a presença e parceria do Ministério Público na defesa dessas

minorias.

Nº 6.284/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte pedido de

providências para o retorno do professor da Escola de Jovens e Adultos da

Comunidade Quilombola Mangueiras, nesta Capital.

Nº 6.285/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Juiz e ao Promotor de Justiça da Comarca de Caratinga pedido de

providências para que, durante suas inspeções no Presídio de Caratinga, com vistas

a colher depoimentos de internos, sejam mantidos afastados os Agentes

Penitenciários, a fim de se evitarem constrangimentos aos interessados em fazer

denúncias sobre maus-tratos e violação de direitos humanos.

Nº 6.286/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja
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encaminhado ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para

suspender a tramitação do Projeto de Lei Municipal nº 820/2009, da Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte, até a solução dos problemas da Comunidade

Quilombola Mangueiras.

Nº 6.287/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte pedido de

providências para suspender a tramitação do Projeto de Lei Municipal nº 820/2009,

da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, até a solução dos problemas da

Comunidade Quilombola Mangueiras.

Nº 6.288/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos pedido de

providências para a inclusão da Sra. Ione Maria Oliveira no Programa Nacional de

Proteção a Defensores de Direitos Humanos, em função de constantes ameaças de

morte que vem recebendo pela luta em favor da Comunidade Quilombola

Mangueiras.

Nº 6.289/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedora da Secretaria de Defesa Social pedido de providências

para que seja ouvido o Agente Penitenciário Sérgio Luiz Ferreira dos Santos a

respeito de denúncia de violação de direitos humanos de internos, inclusive tortura,

no Presídio de Caratinga; seja apurada a denúncia e sejam dadas garantias de vida

ao referido servidor.

Nº 6.290/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Subsecretário de Administração Prisional pedido de providências

para o afastamento dos Agentes Penitenciários envolvidos em denúncias de tortura

recebidas por esta Comissão e pela Comissão de Segurança Pública no Presídio de

São Sebastião do Paraíso, em 19/5/2010.

Nº 6.291/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria do Sistema Penitenciário pedido de providências para a

averiguação de denúncias formuladas na visita dessa Comissão ao Presídio de

Caratinga, em 14/5/2010, as quais se referem à participação do Diretor de

Segurança, do Coordenador de Segurança e de Agentes Penitenciários em atos de
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violação a direitos humanos de presos; à má qualidade da alimentação, à falta de

material de higiene, medicamentos, água e ventilação e à formulação de exigências

descabidas; e à retenção de carta enviada pela esposa ao preso Gildásio dos Santos

Alves; e para a realização de exame de corpo de delito no preso Fabiano Firmino de

Melo, que denunciou ter sido espancado, encaminhando-se também as transcrições

dos depoimentos colhidos.

Nº 6.292/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Subsecretário de Administração Prisional pedido de providências

para a transferência do preso Bruno Toledo da Silva para a unidade de Ubá e do

preso Gildásio dos Santos para a unidade mais próxima de Ipatinga; e para a

realização de exame de corpo de delito no preso Fabiano Firmino de Melo, que

denunciou ter sido espancado, encaminhando-se também as transcrições dos

depoimentos colhidos na visita dessa Comissão ao Presídio de Caratinga, em

14/5/2010.

Nº 6.293/2010, da Comissão de Direitos Humanos, 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 se garantir a

reabertura da escola de jovens e adultos da Comunidade Quilombola Mangueiras, em

Belo Horizonte.

Nº 6.294/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Sr. José Jairo Gomes, Procurador da República; ao Ouvidor da

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da

República; ao Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de

Justiça de Defesa do Meio Ambiente, do Patrimônio Histórico e Cultural e da

Habitação e Urbanismo; e ao Coordenador de Direitos Humanos da Defensoria

Pública pedido de providências para a defesa dos direitos da Comunidade

Quilombola Mangueiras, em Belo Horizonte, encaminhando-se também cópia das

notas taquigráficas da reunião extraordinária dessa Comissão em 17/5/2010.

Nº 6.295/2010, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da República, com cópia ao Ministro da Educação, pedido de providências

para a implantação imediata da Universidade Federal do Norte de Minas, conforme
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pedido já entregue ao Presidente, o qual contou com o apoio de lideranças políticas

de todo o Estado.

Nº 6.296/2010, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Diretoria-Geral do DER-MG pedido de providências para a restauração da rodovia

MG que liga a BR-120 ao Município de Amparo do Serra; da MG-445, a partir do

entroncamento da BR-120 até o Município de Guaraciaba; e para melhorias na MG-

326 - não pavimentada -, que liga os Municípios de Barra Longa a Ponte Nova.

Nº 6.297/2010, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Diretoria-Geral do DER-MG e à Secretaria de Transportes pedido de providências

para o reinício das obras de pavimentação na rodovia que liga a BR-458 ao Município

de Pingo-d’Água.

Nº 6.298/2010, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Superintendência Regional do DNIT pedido de providências para a implantação de

sinalização horizontal da BR-458 no trecho entre o Município de Ipatinga e a BR-116.

Nº 6.299/2010, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Superintendente Regional e ao Supervisor do DNIT - Unidade de Teófilo Otôni -

pedido de providências para instalação de barreira eletrônica ou quebra-molas com o

objetivo de melhorar as sinalizações horizontais e verticais da BR-116, nas

proximidades do Km 198, no Município de Caraí, no trecho onde se localiza a sede da

empresa Minas Brasil Minérios Ltda.

Nº 6.300/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

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.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Direitos

Humanos e de Segurança Pública (3), da Deputada Gláucia Brandão, dos Deputados

Vanderlei Miranda e Eros Biondini e outros, Fábio Avelar e outros e Wander Borges

(2).

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Turismo, de

Assuntos Municipais (2), de Educação (2), do Trabalho (2), de Meio Ambiente, de
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Administração Pública e de Transporte.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros* - Sr. Presidente, colegas Deputados, público aqui

presente e telespectadores da TV Assembleia, boa tarde. Quero falar hoje, Sr.

Presidente, sobre alguns assuntos que reputo da maior importância para Minas

Gerais, para os consumidores mineiros e para todos nós que nascemos neste Estado

maravilhoso. Em primeiro lugar, quero falar sobre o risco de vermos fechada a Loteria

Mineira, instituição quase centenária que levou à formatura mais de 4 mil pessoas em

Minas Gerais com as bolsas de estudo que distribuía. Muitas dessas pessoas se

formaram em um curso superior e hoje ocupam postos de destaque no cenário

mineiro e até nacional, como profissionais na área do direito, da odontologia, da

medicina, do serviço público. Há em Minas mais de 100 instituições que receberam

doações da Loteria Mineira, instituições que cumprem o papel do poder público,

incompetente por sua natureza, e que atendem deficientes, pessoas carentes,

pessoas que às vezes não têm condições de se locomover e que receberam uma

cadeira de rodas.

A Loteria Mineira distribui para os prêmios em torno de 45% do que arrecada,

enquanto a Caixa Federal não chega a 33%. Sabemos que o jogo legalizado no Brasil

tem suas peculiaridades, mas a Caixa Federal, que explora quase de forma

monopolizada o jogo, arrecada em Minas Gerais em torno de 16% de tudo o que

arrecada no País. Entretanto, ela leva tudo para fora do Estado, enquanto a Loteria

Mineira, que aqui também explora o jogo, deixa no Estado 100% do que arrecada,

porque não vende seus bilhetes fora das fronteiras de Minas.

Mas onde está, então, o problema, o risco? Hoje fizemos uma audiência pública na

Comissão de Defesa do Consumidor e o que lá escutamos foi a confirmação daquilo

que certamente será uma tragédia para a Loteria Mineira. No próximo dia 30 de junho

a Caixa Federal não mais permitirá a sua rede de casas lotéricas credenciadas

comercializar os bilhetes da Loteria Mineira, essa centenária instituição. Todos nós,

desde criança, vemos as pessoas fazendo sua famosa “fezinha” em um bilhete da

Loteria Mineira. Com essa decisão arbitrária, unilateral da Caixa Federal, decisão que
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atenta contra os interesses de Minas, a Loteria Mineira certamente irá à bancarrota.

Isso porque 90% dos produtos dessa Loteria são comercializados na rede lotérica

credenciada da Caixa Federal. Nessa atitude mesquinha, nessa atitude que afronta

os mais basilares interesses de Minas Gerais, a Caixa Federal colocará em

dificuldade a nossa instituição Loteria do Estado de Minas Gerais.

Qual a razão de rescindir esse convênio dessa forma? É querer implantar o

monopólio na comercialização de loterias. É prejudicar o Estado de Minas Gerais. É

prejudicar milhares e milhares de agentes lotéricos que, sabem, perderão entre 10%

e 13% da sua arrecadação se não puderem mais comercializar os bilhetes da Loteria

Mineira.

O que ficou combinado hoje em audiência pública é que vamos montar em Minas

uma verdadeira trincheira contra essa arbitrariedade da Caixa Econômica Federal.

Vamos montar um manifesto, tenho certeza, com assinaturas dos 77 Deputados,

vamos buscar apoio em todas as esferas do poder, nas instituições respeitosas desse

Estado, para que a Caixa Econômica Federal não cometa esse ato de covardia contra

a Loteria Mineira, para que reveja a decisão de não mais permitir que os bilhetes da

Loteria Mineira sejam comercializados na sua rede de credenciamento.

Não vamos ficar calados diante dessa situação, não vamos aceitar essa

arbitrariedade, que pune Minas Gerais e prejudica as instituições filantrópicas que

recebem doação da Loteria Mineira, que a impedem de contribuir para que

estudantes carentes consigam concluir seus cursos. Essa decisão da Caixa não

prevalecerá, porque não podemos aceitá-la. Temos de juntar forças e, como se diz na

guerra, afundar, porém atirando, para não permitir que seja cometida essa atrocidade

contra Minas Gerais, fechando a Loteria Mineira.

Estranha-me que outras vozes não se tenham insurgido contra essa decisão

absurda da Caixa Econômica Federal de proibir sua rede de comercializar bilhetes da

Mineira. É bom lembrar que, na década de 70, quando começou com suas loterias, a

Caixa Econômica Federal utilizou todas as repartições lotéricas que comercializavam

a Loteria Mineira. Foi uma parceria, que agora está sendo lesada pela Caixa nessa

atitude arbitrária, déspota e que vem atentar contra os interesses de Minas Gerais.

Conclamo as pessoas de bem do Estado a que se manifestem e tomem decisões
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para não prejudicar o nosso Estado, os consumidores e estudantes, e não permitir o

fechamento dessa instituição que conta com mais de 88 anos de criação.

Quero também dizer que, no dia de hoje, assume como Presidente do Tribunal de

Justiça de Minas Gerais o Desembargador Cláudio Costa, que tomará posse às 17

horas. O Desembargador Cláudio Costa tem o mesmo nome de seu pai, o qual dá

denominação ao fórum de Itamarandiba. Teremos hoje a substituição, em um ato

democrático: sai o Desembargador Sérgio Resende e entra o Desembargador

Cláudio Costa, cujo pai também prestou serviço por mais de 50 anos ao Estado de

Minas Gerais. Tenho certeza de que ele irá dar celeridade à Justiça mineira e, com

seu espírito público e de magistrado conciliador, ajudará a contornar e resolver os

problemas do Judiciário. Um desses problemas diz respeito aos salários dos

servidores do Judiciário. Esperamos que o Desembargador Cláudio Costa dê

sequência ao trabalho iniciado pelo Desembargador Sérgio Resende e encaminhe a

esta Casa, o mais breve possível, o projeto de recuperação salarial dos servidores da

Justiça. Foram os únicos que não receberam aumento de salário neste meio de ano.

Os servidores estão com defasagem salarial de 10,14%. Nós, que aqui apresentamos

uma emenda e que, em negociação com o Tribunal, conseguimos dessa Corte o

compromisso de encaminhar uma mensagem com reajuste salarial, esperamos que o

Desembargador Cláudio Costa encaminhe essa mensagem à Casa e faça cumprir o

que combinamos. Tenho certeza de que o Desembargador que sai, que prestou

relevantíssimo serviço à Justiça mineira, e o Desembargador que entra darão ao

Tribunal de Justiça a maior respeitabilidade. Ele já conta com o apoio dos seus pares

e dará maior celeridade à Justiça mineira e trará o bem do jurisdicionado em Minas

Gerais.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Obrigado. Estou ouvindo o

pronunciamento de V. Exa. a respeito da saída do nosso Presidente Sérgio Resende

e da entrada do novo Presidente Cláudio Costa.

Esse é um momento muito importante na história do Poder Judiciário de Minas

Gerais. Em primeiro lugar, quero destacar o extraordinário trabalho executado pelo

Presidente Sérgio Resende. É inquestionável! Iniciou sua vida como magistrado em

Poço Fundo, Sul de Minas, com uma excelente conduta, e a encerrou na sexta-feira
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passada, na minha terra natal, Ouro Fino, com sua última aparição pública para

entregar o novo anexo do fórum à Comarca da cidade, cujo prédio foi todo reformado

e revitalizado.

Sem dúvida alguma, a vida do nosso Presidente Sérgio Resende demonstrou o seu

conhecimento desde os momentos difíceis vividos pelo Tribunal, com as decisões da

não execução da obra, em que preferiu não gastar os recursos para a construção

dessa importante e grande obra para garantir, com certeza, a revitalização e a

reforma dos novos prédios dos fóruns de Minas Gerais. E não se trata apenas disso.

Como muito bem destacou V. Exa., ele foi companheiro dos magistrados, dos

colegas, das comarcas e dos serventuários. Já fiz um registro nos Anais da Casa

para que o seu nome seja lembrado neste Parlamento como um grande Presidente

dessa Corte.

Gostaria também de dar as boas-vindas ao nosso Presidente Cláudio Costa,

cumprimentando-o pelo seu conhecimento, aperfeiçoamento e, principalmente, pelo

seu envolvimento com o Poder Judiciário. Como sempre fizemos com o ex-Presidente

Sérgio Resende, que hoje deixa o poder, colocamos nosso Parlamento à disposição

do Judiciário. Parabenizo-o. Essa transição é, sim, um momento importante para

Minas Gerais.

O Deputado Délio Malheiros* - Muito obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Nestes minutos finais, Sr. Presidente, gostaria de dizer que, na próxima semana,

estaremos em Brasília, na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS -, para

levar uma cobrança por meio de um relatório que fizemos contra o que chamamos de

“overbooking” dos planos de saúde. As pessoas pagam caro para ter um plano de

saúde e, no momento em que mais necessitam, ou seja, quando precisam ser

internadas em UTI ou em CTI, não encontram vagas. E os planos são vendidos

indiscriminadamente, sem que seja aumentada a sua rede de leitos credenciada ou a

sua própria rede na mesma proporção das vendas. Os médicos credenciados

também não dão conta de atender a todos. Quando as pessoas precisam de um

especialista, têm que esperar 45, 50 ou 60 dias, como se a doença aguardasse todo

esse tempo. Portanto, estaremos em Brasília para cobrar um posicionamento forte da

ANS, para que estabeleça regras e não permita que ocorra aquilo que chamamos de
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“overbooking” dos planos de saúde.

Aproveitando a viagem à Brasília, também cobraremos a criação do Tribunal

Regional Federal da 1ª Região. Procuraremos o Deputado Michel Temer, Presidente

da Câmara dos Deputados, para cobrar a inclusão em pauta da emenda que cuida da

criação do TRF de Minas Gerais.

Por último, Sr. Presidente, nesta semana nos deparamos com o novo golpe contra

o consumidor, que diz respeito aos galões de água. Pasmem, senhores! A Anvisa

determinou que, a partir de agora, os galões têm validade apenas de 3 anos. Então,

as concessionárias colocaram no mercado todos os galões que estavam com a data

de validade prestes a vencer. Resultado: o consumidor que tem um galão de água em

casa, agora, ao fazer a troca, terá que pagar R$15,00. Há mais de 1 milhão de galões

espalhados por Minas Gerais. Aí dá para se imaginar o tamanho do prejuízo do

consumidor.

É bom lembrar que, no caso do gás, quem tem de pagar pela substituição daquele

recipiente, do botijão, são as concessionárias do serviço de gás, e não os

consumidores. Baseado em um parecer do Departamento Nacional de Produção

Mineral - DNPM -, a Anvisa estabeleceu uma regra em que as concessionárias do

serviço de água disponibilizem a venda dos galões no mercado, fazendo com que o

prejuízo fique com o consumidor. Evidentemente, não aceitaremos que essa situação

perdure. Queremos que a normalidade e a aplicação do Código de Defesa do

Consumidor se restabeleça, ou seja, quem deve suportar os ônus de substituir os

galões são as concessionárias de água, e não os consumidores. É o que eu tinha a

dizer, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público que nos

acompanha pela TV Assembleia, convidados das galerias, gostaria de, mais uma vez,

ocupar a tribuna para fazer o contraponto, exatamente porque esta Casa e a

democracia nos permitem fazer o contraponto. Estamos acompanhando, este

Deputado e o Deputado Antônio Carlos Arantes, o andamento das ações da visita

realizada pelas Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública a São
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Sebastião do Paraíso. O “site” da Assembleia publicou, após a visita dessas

Comissões, que a Juíza Edna Pinto, da Vara Criminal de São Sebastião do Paraíso,

estaria também envolvida nas denúncias de torturas, segundo depoimento de presos.

O que nos preocupa, Sr. Presidente, é que parece, ao ouvir o relato do Deputado

Durval Ângelo na última reunião conjunta das duas Comissões, que a palavra dos

presos é a verdade absoluta. Parece que não dá para permitir sequer o contraditório.

E mais uma vez quero proferir a frase: para defendermos direitos humanos, podemos

violar direitos humanos? É a pergunta que faço ao Deputado Durval Ângelo e que já

fiz por algumas vezes, porque presenciei o Deputado chamar policiais de bandidos e

de torturadores em sua Comissão, ao serem ouvidos, como se a Comissão de

Direitos Humanos pudesse exercer o papel do devido processo legal e julgar, naquele

ato, ex-policiais e agentes que ali se encontravam. A minha preocupação e a do

Deputado Antônio Carlos Arantes é que, após a visita das duas Comissões, o “site”

da Assembleia publicou essa nota. Fomos procurados, tanto eu como o Deputado,

por vários Agentes Penitenciários, pelo ex-Diretor Osvaldo Rattis Júnior, e pela Juíza,

que mandou seu marido ao meu gabinete porque, após as denúncias veiculadas, do

ponto de vista psicológico não aguentou a pressão e, mais uma vez, pediu licença

médica, que já vinha pedindo anteriormente. As acusações são sérias, e quero deixar

claro para todos que nos ouvem que, uma vez comprovadas as denúncias, devem ser

punidos na forma da lei e com o rigor da lei, mesmo porque não existe coisa mais

esdrúxula do que a Lei nº 9.455, de 1997, que trata dos crimes de tortura em quatro

artigos. Deputado Antônio Carlos Arantes, digo que a lei, do ponto de vista jurídico, é

algo esdrúxulo porque, no direito penal - já fizemos esta observação na tribuna -, não

se constrói tipo penal aberto. Todo tipo penal deve ser fechado ao máximo possível,

exatamente para que as pessoas não saiam fazendo investigação e fazendo alcance

maior do que é devido ou que está previsto em lei. Essa lei, por si só, já traz uma

falha gigantesca quanto ao tipo penal, que é o tipo penal aberto. Submeter alguém

sob sua guarda ou autoridade a intenso sofrimento físico e mental configura crime de

tortura. Já fiz esta observação: talvez o próprio pai mais conservador em sua casa,

que submeteu seu filho a um castigo mais intenso, possa ser denunciado por crime

de tortura. Está aí a nossa preocupação, porque a formatação da lei por si só já foi
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algo absurdamente esdrúxulo.

Em relação aos episódios de São Sebastião do Paraíso, nós, este Deputado e o

Deputado Antônio Carlos Arantes, ouvimos dos próprios Agentes que a comissão da

defesa social, responsável pelas apurações, trancou os Agentes Penitenciários na

penitenciária e não permitiu que as Agentes que estavam saindo do plantão de 24

horas fossem ao banheiro, tomar água ou fizesse qualquer tipo de alimentação.

Será, Deputado Antônio Carlos Arantes, que, para apurarmos violação de direitos

humanos, podemos violar direitos humanos? Não podemos, pois os direitos humanos

têm de ser respeitados. Sempre fiz esse chamamento ao Deputado Durval Ângelo. O

inciso X do art. 5º da Constituição da República, que trata do rol dos direitos e

garantias fundamentais, está disposto assim: “São invioláveis a intimidade, a vida

privada, a honra e a imagem das pessoas...” Foi publicado nos jornais, com fotos

gigantescas estampadas, em São Sebastião do Paraíso, que a Juíza, o ex-Diretor

Osvaldo Rattis Júnior e vários Agentes eram torturadores. Como fica o direito humano

do agente público? Podemos violar a imagem e a honra dessas pessoas? Esse

mesmo artigo, Deputado Antônio Carlos Arantes, diz que as pessoas devem ser

processadas e julgadas na forma da lei, obedecendo ao devido processo legal, ao

direito à defesa e ao contraditório. Pergunto: trancafiar um Agente Penitenciário, que

está saindo de um plantão de 24 horas, não permitir que as Agentes vão ao banheiro,

tomem água ou façam um lanche, como a Comissão da Corregedoria de Defesa

Social fez, é respeitar direitos humanos? Foi esse o relato que ouvimos em nosso

gabinete. O pior é que foi feito aos gritos, batendo na mesa, ameaçando romper o

contrato, pois se trata de um contrato frágil. Será que podemos aceitar isso da

Secretaria de Defesa Social? Será que a verdade é absoluta? Quem são os presos?

Os presos, Deputado Antônio Carlos, foram os que ameaçaram dois Delegados de

Polícia, um Inspetor e dois Agentes. Foram também os presos que ameaçaram a

Juíza. Muitos desses presos são ligados à facção criminosa Primeiro Comando da

Capital, o PCC, pois São Sebastião do Paraíso faz divisa com o Estado de São

Paulo. Temos de ter equilíbrio e sensatez. V. Exa. sabe como estava o Município de

São Sebastião do Paraíso tempos atrás.

O Deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte)* - A visita ao presídio de São
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Sebastião de Paraíso pegou-me de surpresa. Faço parte da Comissão de Direitos

Humanos. Como nem sempre essa Comissão tem quórum suficiente, recorrem a

mim, pois sabem que sou um Deputado muito presente. Estou sempre lá, dando

apoio, compondo o quórum da Comissão e prestando a minha contribuição, pois sou

também um defensor dos direitos humanos. Devido ao respeito que há entre os

colegas, quando uma comissão for a minha cidade, penso que deveria ser convidado.

O pior é que se trata de uma comissão para a qual presto trabalho e ajudo o máximo

que posso, e não fui convidado para ir ao presídio da minha cidade. Então ficou uma

dúvida se realmente aquela visita tinha seriedade. Isso me deixou realmente

preocupado.

Antes dessa Juíza, do Maj. Bernardes e da Prefeitura montar a Guarda Municipal,

São Sebastião do Paraíso chegou a ter mais de 30 assaltos e mais de um

assassinato por mês. Há mais de 15 meses não temos um assassinato. No dia em

que estourou, em que o pessoal não aguentava mais essa situação, Sargento

Rodrigues, mais de 5 mil pessoas saíram às ruas - e eu estava junto - para

protestarem contra a falta de segurança em nosso Município. No momento em que 5

mil pessoas estavam nas ruas, aconteciam mais dois assaltos a menos de 2km.

A cidade tinha perdido o controle, e, de repente, nosso presídio tornou-se modelo,

os processos começaram a acontecer, e a Juíza está apertando. Bastou a Juíza

passar a ser também Juíza Eleitoral para as coisas mudarem na cidade. Foram a

Monte Santo de Minas, onde acusam as pessoas de tortura. Afirmo que sou contra

qualquer tipo de tortura, mas temos de apurar os fatos e dar direito de defesa aos

Agentes Penitenciários, pois se gerou muita dúvida. Houve acusação de assassinato

de senhora dentro do presídio. Ora, minha gente, essa senhora que teve problemas

lá dentro assassinou seu neto, uma criancinha. Quando essa criança estava

praticamente falecendo, ela estava fazendo churrasco. Quando uma pessoa dessa

entra em presídio, será que precisa ser torturada por Agentes? Ela estava lá, no meio

de dezenas de mulheres; se teve algum problema, foi lá. Então, no meu

entendimento, precisamos ter audiência pública em que ouvimos os dois lados: os

Agentes Penitenciários - lembro que, até aquele momento, aquele era modelo de

presídio - e as pessoas que estão dizendo que foram torturadas. Sabemos que a
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Juíza é bastante severa, mas, depois que foi para São Sebastião do Paraíso, a

segurança mudou. Essa cidade hoje não pode ser tratada como referência de tortura,

mas sim como cidade-modelo na área de segurança, pois realmente temos

segurança lá. Quanto aos excessos, precisamos apurar, para que o povo entenda

quem realmente é culpado. Muito obrigado, Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço ao Deputado Antônio Carlos Arantes.

Como V. Exa. pode perceber, tenho em mãos recibo de Agente que foi obrigado pelo

atual Diretor, um dos que apoiaram as apurações, a pagar, no mesmo ato, pelo

dinheiro que sumiu da cela de preso. Diretor agora virou Delegado, Promotor, Juiz e

deu sentença, obrigando o Agente a ressarcir. Está aqui o recibo assinado, tamanha

a pressão da Comissão. Deputado João Leite, V. Exa. foi testemunha quando fiz a

seguinte consideração para a Corregedora Luciana Nobre: ilustre Corregedora,

alertarei V. Exa. Saiba que oferecerei advogados para os Agentes, a fim de que o

direito ao contraditório seja respeitado e haja o devido processo legal. Soubemos dos

Agentes que, na verdade, também foram torturados psicologicamente, ao serem

ouvidos, pela própria Corregedoria da Defesa Social. Houve muitos depoimentos em

que V. Exa. e o Deputado Durval Ângelo não estavam presentes. Esta é uma

preocupação. Se há denúncia de tortura, devemos apurar, mas, para isso, não

podemos violar os direitos humanos dos servidores públicos.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado. Primeiro repudio uma fala do

Deputado Antônio Carlos Arantes. A visita da Comissão de Segurança Pública a São

Sebastião do Paraíso não deixa dúvida alguma, pois teve sua legalidade. Não fomos

provocados por qualquer interesse meu ou de qualquer membro da Comissão de

Segurança Pública, mas sim por acontecimento que não tinha chegado até nossa

Comissão, mas acabou chegando e é algo impensável: uma Juíza determinou que

Agentes Penitenciários saíssem da penitenciária em que estavam servindo para irem

até outra cidade, de madrugada, fazer inspeção no presídio. Isso é totalmente fora de

qualquer orientação da defesa social. Portanto não há dúvidas. Este é o trabalho da

Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. Quero autonomia na

Casa para realizar meu trabalho. Nós, da Comissão, fizemos planejamento: na

segunda-feira, estaremos em Poços de Caldas; na terça-feira, em Lavras; depois, no



____________________________________________________________________________
226

dia 10, em Betim.

A outra questão é que, quando chegamos a São sebastião do Paraíso, a Juíza já

sabia da nossa presença e pediu para falar conosco. Nós a ouvimos. É interessante

V. Exa. dizer que ela, de alguma forma, adoeceu por causa da nossa presença.

Naquele dia, ela se apresentou dizendo que estava com problemas de saúde e

estava entrando de férias. A Juíza usava um colar, em função de um problema na

cervical; ela usa bengala. Não quero entrar no mérito, mas 50 presos falaram

conosco sobre o que está acontecendo naquela penitenciária, e que o fato está sendo

apurado dentro dos processos considerando-se uma lei que partiu da Assembleia

Legislativa.

Quero falar de algumas coisas que me impressionaram, Deputado Sargento

Rodrigues. Em primeiro lugar, quero comentar a fala de que São Sebastião do

Paraíso não tem problema de segurança. Uma cidade ou um foro que conseguiu

fazer desaparecer 1.500 processos criminais é uma cidade que tem problema, sim. É

preciso saber onde estão esses processos. Como eles sumiram? Há 1.500

criminosos soltos, sem julgamento. Então, a presença da Comissão de Segurança

Pública em São Sebastião do Paraíso foi necessária. Votamos requerimento, V. Exa.

acompanhou. Deputado Antônio Carlos Arantes, estamos enviando o caso ao

Conselho Nacional de Justiça para que as responsabilidades sejam apuradas. Esse é

o meu papel: fiscalizar. Presidindo a Comissão de Segurança Pública, fiscalizarei,

darei os encaminhamentos. E nada pode deter o trabalho que V. Exa. realizou como

Presidente da Comissão de Segurança Pública, bem como o trabalho de todos os

Deputados desta Casa. Muito obrigado. Desculpe-me por ter tomado seu tempo.

Obrigado, Deputado Doutor Ronaldo.

O Deputado Sargento Rodrigues - Vou concluir, Sr. Presidente, e pedir prazo ao

próximo orador. Quero informar ao Deputado João Leite que, com relação aos 1.500

processos, existe um escrivão por trás dessa história. Uma suposição: a Juíza, que é

chamada de torturadora, não poderia ela mesma estar escondendo 1.500 processos

na área criminal, porque estaria beneficiando presos? É o contrário, porque ela é

classificada pelos presos como uma Juíza truculenta, muito dura. Mas existe outro

viés político, que talvez V. Exa. não saiba. Existe um Vereador que é advogado e
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defensor de preso. E lá, em São Sebastião do Paraíso, ele é ligado aos processos

não dos direitos humanos, mas dos “direitos dos mano”. É assim que é conhecido o

tal Vereador advogado. Lá ele não defende direitos humanos, ele defende “direito dos

mano” - gíria, do cárcere, especialmente vinda do PCC de São Paulo. Então

precisamos esclarecer esses vieses. Quero deixar aqui um apelo. Já conversei com o

Dr. Bruno Terra, Presidente da Amagis, para que ele venha se posicionar. A Amagis

precisa se posicionar diante dos fatos, porque é uma Juíza que está sendo ofendida e

acusada, ameaçada de morte por preso do PCC. E não é só ela. Antes dela, foram

ameaçados, conforme documento que passei para V. Exa., assinado por dois

Delegados, um Inspetor e dois Agentes, os presos, os anjinhos de São Sebastião do

Paraíso, os anjos que estão lá ligados à facção criminosa. Enquanto eu estiver nesta

Casa, o preso não terá o seu depoimento como verdade absoluta. Temos de respeitar

aqui o contraditório. E, querendo ou não, o Deputado Durval Ângelo precisa entender,

de uma vez por todas, que, para defender direitos humanos, não podemos violar

direitos humanos; devemos obedecer ao devido processo legal, ao amplo direito de

defesa e do contraditório, porque são cláusulas pétreas e estão também no rol dos

direitos humanos. Senão, não caberá mais à Comissão de Direitos Humanos atuar,

como eu vi a atuação, chamando policiais de bandidos, de torturadores, já dando o

veredicto, a sentença na Comissão.

É isso que repudiamos, e não as apurações. Mas, da forma como a Sra. Luciana

Nobre nos prometeu, não está ocorrendo, pois os Agentes foram pressionados e

trancafiados dentro da penitenciária para não sair. Eles não foram sequer notificados

formalmente. Se não me engano, ninguém pode ser ouvido em delegacia ou em

processo administrativo sem que haja publicação de portaria de inquérito ou

sindicância. Trata-se de respeito ao devido processo legal, previsto no inciso LV do

art. 15 da Constituição da República.

Sr. Presidente, agradeço a paciência de V. Exa. e do outro orador. Não poderia

deixar, de forma democrática, de conceder aparte ao Deputado João Leite. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.
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O Deputado Eros Biondini - Cumprimento o Sr. Presidente, as Sras. Deputadas, os

Srs. Deputados e todos os que nos acompanham nas galerias do Plenário e pela TV

Assembleia. Registro que centenas de Municípios captam o sinal desse importante

meio de comunicação que nos liga àqueles que representamos. Cumprimento o

pessoal da imprensa aqui presente e todos os servidores da Casa, que, com tanta

atenção, nos acompanham e nos auxiliam.

Sr. Presidente, mais uma vez falarei sobre o Projeto de Lei nº 4.230, de nossa

autoria, que trata do incentivo à doação de sangue no Estado. Ontem, na reunião da

Comissão de Justiça, esse projeto recebeu aprovação, e isso me deixou muito feliz.

Ele vem ganhando a simpatia, o aplauso e o reconhecimento de muitas pessoas, de

segmentos distintos da nossa sociedade, pois trata-se de um projeto que visa ao

incentivo à doação de sangue em Minas. Temos visto nos jornais notícias falando

sobre a necessidade urgente que os bancos de sangue têm. Precisamos de solução

para esse caos encontrado nos bancos de sangue.

Portanto, o projeto veio ao encontro dessa urgente e grave necessidade de Minas

Gerais, mas que também é realidade de todos os Estados do Brasil. Tanto é que essa

nossa proposição já recebeu elogios de pessoas, como Promotores de Justiça, de

outros Estados. A matéria nos alegrou muito. Ontem ela teve aprovação da Comissão

de Justiça.

Sr. Presidente, antes de continuar falando desse importante projeto, gostaria de

agradecer as inúmeras manifestações recebidas através de “e-mails” e mensagens

em nosso “site” e em nosso gabinete, reconhecendo nossa luta e dedicação por essa

classe, mesmo todos nós estando cientes das condições inadequadas de salários, de

remuneração e gratificação dos professores da rede estadual. Isso é um consenso

entre nós. Saibam que sou um defensor declarado da classe dos professores

estaduais. Na pessoa da Profa. Edileusa Santos, que disse: “Nós, da docência de

Minas, reconhecemos o seu empenho e dedicação à classe”, agradeço as centenas

de manifestações dos professores, mesmo as de repúdio ao oportunismo de

exploração político-eleitoral dado ao produzirem um material que considerava todos

os Deputados da base como traidores da educação. Graças a Deus, tivemos vários

contatos com a Sind-UTE e com todos os professores que nos procuraram e foram
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recebidos nos gabinetes, além de estarmos fazendo reuniões periódicas. Os

professores não só perceberam, mas também constataram a nossa dedicação em

prol da classe. Além disso, fizemos várias intermediações para que o governo fosse

sensível e ponderasse as suas atitudes em relação aos professores. Mais do que

isso, a nossa luta é para que dentro em breve tenhamos uma proposta de lei sendo

apresentada a esta Casa que realmente faça justiça aos professores frente à situação

de injustiça histórica que essa classe, que é a mais importante entre todas, está

vivendo.

Nós que trabalhamos com jovens dependentes químicos e com problemas de

famílias desagregadas sabemos que tudo começa com a educação. São esses

profissionais muitas vezes tão prejudicados que têm de ser os primeiros a ser

valorizados.

Faço público, mais uma vez, não só o meu agradecimento aos professores da rede

estadual pelas centenas de manifestações, mas também o meu reconhecimento de

que, apesar de a situação deles necessitar cada vez mais de manifestações nossas

de apoio explícito, eles são cônscios de todo o nosso esforço e empenho. Aliás, estão

nos ajudando a desfazer uma imagem falsa que foi criada com cunho totalmente

eleitoreiro para tentar mostrar que podemos aprovar coisas inconstitucionais. Enfim,

agora os professores estão junto ao governo elaborando, por meio de uma comissão,

um projeto de lei, que será apresentado nesta Casa, a respeito da carreira dos

professores.

Sr. Presidente, na última reunião da Comissão da Participação Popular, com a

presença do Presidente, o Deputado André Quintão, com a presença do Deputado

Carlin Moura, do PCdoB, e com a presença deste Deputado, mediante aprovação de

requerimento, fui designado representante da referida Comissão, da qual sou Vice-

Presidente, para acompanhar, representando a Comissão, a tramitação do projeto de

lei que em breve será apresentado nesta Assembleia por intermédio da comissão

formada pelo governo e por membros do Sind-UTE. Antes disso, vamos promover no

meu gabinete várias reuniões com os representantes do Sind-UTE e com os

professores que quiserem dar sua sugestão, opinião e contribuição, bem como

acompanhar os nossos trabalhos.
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Faço esse esclarecimento primeiramente motivado por essas centenas de

mensagens de reconhecimento dos professores da rede estadual, apesar da situação

difícil por que passa essa classe, da nossa luta e do nosso empenho em defesa do

segmento. Deixo também apelo para que esse reconhecimento ou esse

acompanhamento da real participação dos Deputados da Casa seja repassado aos

demais colegas da rede estadual para que eles também venham aqui e participem

conosco, no momento adequado, das discussões, a fim de gerarmos frutos realmente

positivos para os professores. Estamos com a bandeira erguida em defesa deles.

Fui designado pela Comissão de Participação Popular representante desta durante

a tramitação desse projeto, portanto, para isso, queremos, sim, que os professores

continuem nos contatando. Os “e-mails” dos Deputados estão no “site” da

Assembleia. Tenho o meu “twitter”, que é o twitter.com/erosbiondini, hoje com quase

10 mil seguidores. Ali também podemos receber sugestões e manifestações de cada

um de vocês, de cada um dos que também fazem parte dessa causa. Além do mais,

nosso gabinete está aberto todos os dias para acompanhar e prestar o serviço

necessário a vocês. Aproveito para cumprimentar a minha mãe, que é professora da

rede estadual.

Sr. Presidente, o Projeto de Lei nº 4.230 foi muito bem pensado e elaborado. Ele é

fruto de muitas manifestações, até por via da imprensa, a respeito da situação

gravíssima dos bancos de sangue no Estado. Eu, que tenho oportunidade, nos finais

de semana, de estar em outros Estados conversando com lideranças e com pessoas

do nosso meio político, percebo que a situação dos bancos de sangue dos Estados é

praticamente a mesma, ou seja, uma situação emergencial. Sabemos que a doação

de sangue deve ser um gesto espontâneo, um gesto de voluntariado, isto é, de

consciência.

Em um País onde o descrédito não só da classe política, mas de tantos outros

segmentos e setores da nossa sociedade faz com que a população seja desmotivada,

precisamos motivar, conscientizar e fazer mais sensíveis as pessoas, a fim de que se

tornem doadoras de sangue. Ao mesmo tempo, precisamos, por meio de projetos de

lei, intervir nessa situação gravíssima pela qual passam as unidades da Federação

em relação à queda de volume de sangue nos bancos.
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Em Minas Gerais, por intermédio do Hemominas, sabemos que hoje cirurgias estão

sendo canceladas, desmarcadas. Praticamente todas as famílias, em algum

momento, têm um amigo necessitando de doação de sangue, por exemplo, para uma

pessoa acidentada ou para alguém que está necessitando de transfusão. Todos

estamos incluídos nesse rol de famílias que, direta ou indiretamente, em determinado

momento da vida, precisamos de doadores de sangue.

É nossa obrigação, como representantes do povo mineiro, pensar e acolher

sugestões e reivindicações de nossa população, a fim de elaborar projetos de lei que

possam dar respostas a essa realidade, antes que ela se torne de difícil solução.

Apresentamos nesta Casa o Projeto nº 4.230, que ontem foi aprovado pela

Comissão de Constituição e Justiça. Agradeço o relator por ter elogiado tanto esse

projeto, por reconhecer sua relevância social e sua importância para esta legislatura.

Sr. Presidente, agora, o projeto passa por um novo momento, uma vez que será

encaminhado à comissão de mérito, no caso, à Comissão de Saúde. Quero, mais

uma vez, reportar-me aos nobres pares que fazem parte dessa Comissão, antes que

o projeto seja encaminhado ao Plenário. Peço-lhes que analisem o parecer da

Comissão de Constituição e Justiça, a fim de perceberem a importância e a urgência

dessa tramitação, de modo que, o quanto antes, o projeto seja aprovado. Tenho

certeza de que será uma marca histórica para o Estado de Minas Gerais, para a 16ª

Legislatura e para a minha passagem por esta Casa.

Sr. Presidente, após ter tido oito leis sancionadas pelo Governador Aécio Neves, as

quais foram consideradas, conforme levantamento que fizemos nesta Casa, de

relevância social, peço aprovação desse meu outro projeto. Este Deputado, assim

como outros parlamentares apresentaram projetos de leis importantes e consistentes

para esta legislatura. Minha expectativa é que, ainda nesta legislatura, consigamos

ter aprovado e sancionado esse projeto de lei de incentivo à doação de sangue no

nosso Estado.

Fizemos uma consulta à comunidade e à população porque o projeto prevê meia

entrada nos estádios e ginásios que realizem eventos esportivos administrados pelo

Estado. Há essa proposta. Fizemos uma enquete, uma divulgação e, ao mesmo

tempo, uma pesquisa de opinião no Mineirão, em jogos de grande público. A
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aceitação, a adesão foi quase unânime.

Sr. Presidente, no próximo dia 16, às 9h30min, teremos uma audiência pública para

discutir a importância do Projeto nº 4.230, para a qual quero convidar os Deputados,

as Deputadas, a Consultoria da Casa, enfim, todos que nos assistem e nos

acompanham. Nessa audiência, teremos a presença, entre a de tantos convidados,

do jogador Marques - que é também do nosso partido, o Partido Trabalhista Brasileiro

-, além de outros atletas e representantes de torcida. Estarão presentes pessoas que

entendem que esse incentivo fará aumentar - e muito - o número de doadores, sendo

cada um de nós um torcedor doador.

Com certeza, assim, com a aprovação desse projeto, com incentivo à nossa

sociedade, trabalhamos em médio e longo prazo uma transformação na

conscientização da nossa comunidade, da nossa população para que se torne

espontaneamente também doadora de sangue. Que tenhamos esse projeto

aprovado, que venha o quanto antes a Plenário.

Eis, pois, nosso convite para que no dia 16, às 9h30min, estejamos juntos

debatendo esse importante projeto, que poderá deixar na 16ª Legislatura uma marca

histórica, dando até mesmo uma reviravolta na realidade pela qual passam os bancos

de sangue de Minas Gerais.

Encerro minhas palavras agradecendo à Comissão de Justiça o parecer tão

favorável, pela aprovação desse nosso projeto de lei, que, com tanto carinho e tanto

amor pela nossa população, foi planejado, elaborado, defendido e ontem aprovado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, saúdo também a todos os que nos

acompanham pela TV Assembleia e, de modo especial, nosso Vereador Gel, de

Ibertioga, que nos acompanha.

Primeiro, gostaria de socializar a expectativa que têm os trabalhadores e

trabalhadoras da educação com esse grupo de trabalho por já terem um cronograma

publicado. A greve que fizeram foi a primeira na história de Minas Gerais em aspectos

de capilaridade e mobilização. Quantas escolas em regiões de Minas Gerais que

nunca tinham feito greve a fizeram pela primeira vez na história, tamanha a
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indignação com a forma como são tratadas por este governo, pois é inadmissível um

salário-base de R$369,00, de R$319,00 em algumas situações.

Foi muito importante a solidariedade dos pais, dos alunos, da sociedade como um

todo. Centenas de entidades, assim como a própria mídia, fizeram também um

manifesto apoiando os profissionais de educação. No início, a mídia dizia que havia

1.500 pessoas em assembleia, quando havia 10 mil. Por fim, teve de retratar com

realismo as grandes assembleias que os profissionais realizaram. A maioria

aconteceu aqui. Apenas duas não aconteceram aqui, na praça: a primeira, que

ocorreu no Centro Administrativo, e a do dia 21 de abril, que aconteceu em São João

del-Rei.

Não tenho dúvida de que os profissionais já foram vitoriosos. Primeiro, porque, em

audiência que o nosso bloco teve com o Governador, nos foi dito que não era de bom

tom o governo sentar-se com trabalhadores em greve. E a primeira conquista foi esta:

o governo negociar com os trabalhadores e trabalhadoras em greve. Houve um

acordo e, com ele, uma expectativa.

É importante reconhecer que o governo não somente se dispôs a negociar; sua

representante, a Secretária Renata Vilhena, veio a esta Casa para assinar acordo

garantindo que não haja penalidade aos trabalhadores da educação, como corte no

pagamento e faltas que prejudicassem a carreira e a avaliação de desempenho. Isso

foi acertado e se tornou mais uma conquista. Estou dizendo tudo isso porque, na

semana passada, o uso da tribuna nos foi negado. Os Deputados pediram o

encerramento da reunião porque não havia quórum. Quando isso ocorreu aqui, em

reunião ordinária? Tentaram calar a voz da Oposição, mas não conseguiram. Podem

calá-la por um dia, impedindo a abertura da reunião, mas outros dias virão, e

discutiremos vários projetos de interesse do governo, que nem têm total

transparência, mas exigem aprofundamento. Por isso estou falando sobre a greve

somente nesta semana. Parabenizo o Sind-UTE pela condução do processo, sempre

buscando diálogo e favorecendo o entendimento, para que não haja prejuízo aos

trabalhadores da educação e aos alunos. É verdade que a greve causa transtornos.

Os trabalhadores tiveram outras conquistas: pagamento mediante a aprovação do

calendário, e não de reposição das aulas, além da retirada do processo da Justiça.
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Aliás, é bom dizer que a decisão do Desembargador Wander Marotta foi totalmente

equivocada. Temos de respeitar sim a decisão das pessoas, seja de Deputado, Juiz

ou Promotor. Quando as decisões são equivocadas, não podemos nos silenciar.

Muito nos admira a postura do Desembargador ao fundamentar sua decisão em lei

que não trata da educação. Ela aborda a segurança, o controle de voo, a limpeza, a

coleta de lixo, a saúde, enfim, outros serviços essenciais. Há muitos professores na

família do Desembargador. Trabalhei, durante três anos, com a Profa. Meire Marotta,

na Escola Estadual Antônio Sérvulo Torres, em Ouro Branco. Essa jovem de 40 anos

teve aneurisma. Não é fácil encarar sala de aula. Naquele período, tínhamos salas

com 53 alunos. Era preciso haver sensibilidade. Foi muito importante a postura do

Sind-UTE e dos trabalhadores da educação, que não se renderem a essa decisão

equivocada; caso contrário, viraria moda, prejudicando os Municípios. Houve

tentativas em Ipatinga e em Belo Horizonte.

Essa é uma conquista dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação. O que

esperamos? Que esse cronograma que foi publicado no “site” do Sind-UTE seja

cumprido. Além disso, que haja grande esforço por parte do governo para que no dia

20 de junho, no máximo, chegue a esta Casa uma mensagem do Governador

garantindo restruturação na carreira de trabalhadores e trabalhadoras da educação.

Isso é possível, desde que seja votado ainda no mês de junho e sancionada até 5 de

julho. Portanto, temos tempo bastante para garantir justiça aos profissionais da

educação. Tivemos menos de 10 dias para analisar mais de 120 carreiras, com

aquele reajuste de 10%, 15%, 20% e, para algumas, de 25%. Então, teremos esse

tempo. Tudo está nas mãos do Governador.

Por isso, Deputado André Quintão, a postura do Sind-UTE e de toda a assembleia

foi importante e prudente quando suspendeu e não encerrou a greve. Na verdade, a

greve está suspensa e o comando dela está sob alerta. Por quê? Não tenho dúvida

de que, havendo qualquer retrocesso desse acordo, os trabalhadores e as

trabalhadores da educação virão com muito mais força e um ingrediente a mais, que

é a indignação, pois se sentirão iludidos e enganados pelo governo. No acordo

constou um cronograma para o envio de uma mensagem ainda em junho, em tempo

hábil para a apreciação desta Casa, pois ali estava claro o entendimento de que
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estaríamos trabalhando na restruturação da carreira dos profissionais da educação.

Essa é a nossa expectativa. É para isto que temos de trabalhar aqui: garantir justiça

para os trabalhadores e as trabalhadoras da educação.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Deputado Padre João, queria

parabenizá-lo como integrante da Bancada do PT, do Bloco PT-PMDB-PCdoB, não

apenas pelo pronunciamento, mas, sobretudo, pela sua participação ativa ao lado do

movimento dos professores e trabalhadores em educação, representando o nosso

Bloco, presente em todas as assembleias, nas manifestações e caminhadas, sempre

com o intuito de buscar negociação, sem abrir mão dos princípios e da carta de

reivindicação dos trabalhadores em educação.

Deputado Padre João, isso nos orgulhou. Como tenho visitado muitos Municípios

de Minas Gerais, posso testemunhar o reconhecimento dos trabalhadores da

educação em relação ao nosso Bloco, tão bem liderado por V. Exa. Na verdade, V.

Exa. liderou nesse processo a nossa posição junto aos trabalhadores em educação.

Faço este aparte para reiterar exatamente o que V. Exa. está mostrando, ou seja, a

importância de as negociações evoluírem e de o projeto ser encaminhado a esta

Casa e, no prazo acordado, ser votado por nós.

Aproveito para dizer também que a liderança dos trabalhadores, a liderança de uma

mulher, Beatriz Cerqueira, fica marcada na história do movimento sindical de Minas

Gerais. Deputado Padre João, postei no meu “twitter”: “Não esqueçam esse nome:

Beatriz Cerqueira. Ela é uma das maiores lideranças sindicais do Estado”. Eu já a

conhecia, mas o Estado passou a conhecê-la com mais profundidade a partir desse

movimento. Muito obrigado.

O Deputado Padre João - Eu que agradeço a V. Exa. Fui a todas as assembleias e

ali dizia que estava representando o Bloco. Acho que nossa atuação foi também

porque tivemos esse respaldo de cada Deputado, das Deputadas, que compõem o

Bloco. Sabíamos e tínhamos ali a convicção de que todos querem uma educação

melhor, que se inicia com o reconhecimento das trabalhadoras e dos trabalhadores

com justo salário. De fato, V. Exa. destaca, e encerro com este destaque também: a

liderança de uma jovem mulher, da Beatriz Cerqueira. Em momentos até mesmo de

tensão, em que havia outros grupos na assembleia, ela teve sabedoria para conduzir
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a grande assembleia, que tem, de certa forma, bom resultado, grandes conquistas.

Mas há a certeza e a expectativa também de que tudo agora depende do

Governador. Com certeza esta Casa não se furtará, também em um prazo recorde, a

fazer sua parte, garantindo a reestruturação da carreira das trabalhadoras e dos

trabalhadores em educação, aproximando sua remuneração ao piso nacional, há

mais de dois anos, instalado no Brasil. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir* - Deputado Doutor Ronaldo, que, na tarde de hoje,

preside os trabalhos desta Casa, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, telespectadores

da nossa TV Assembleia que nos assistem nos quatro cantos de nossa querida Minas

Gerais, funcionários da Casa, meu cordial boa-tarde. Sr. Presidente, inúmeras vezes

aqui estivemos para tratar de assuntos de interesse de Minas Gerais. Nossa condição

de ex-Prefeito dá-nos oportunidade de defender os Municípios, sua valorização. Na

tarde de hoje, quero, mais uma vez, ocupar este lugar de destaque, este lugar onde

todos temos oportunidade de manifestar nossa posição aos mineiros e também aos

membros do Parlamento. Hoje minha posição é de preocupação com um certo ar de

irresponsabilidade do Estado de Minas diante do assunto que trago ao conhecimento

dos membros desta Casa e de Minas Gerais. É de nossa autoria o Projeto de Lei nº

3.997, que dispõe sobre a necessidade de que seja incluída, na grade curricular dos

alunos do 1º grau, a matéria Noções Antidrogas. Esse PL foi anexado ao Projeto de

Lei nº 599, do Deputado Célio Moreira, já em tramitação nesta Casa. Os dois projetos

estão tramitando simultaneamente e conjuntamente; porém, Sr. Presidente, os

projetos de lei, de nossa autoria e de autoria do Deputado Célio Moreira, não ganham

o direito de percorrer os trâmites.

Segundo a Comissão de Justiça, projetos como esses demandam gastos para o

governo do Estado, e este certamente terá seu encaminhamento cerceado e não será

votado, por ser inconstitucional.

Enquanto nosso projeto de lei que trata dessa necessidade é considerado

inconstitucional, com todo o respeito à comissão desta Casa, estamos vendo as

famílias se deteriorarem. Estamos vendo jovens perder a vida e a qualidade dessa
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vida, jogando fora seu futuro e sepultando a juventude, em decorrência do uso

abusivo do “crack” em Minas Gerais.

Sr. Presidente, Deputado Doutor Ronaldo, V. Exa. é da Grande BH, conhece os

rincões de Minas Gerais e sabe que o “crack” é uma droga que tem baixo custo,

quando o jovem começa a utilizá-la. A pedra custa em torno de R$5,00, mas o preço

barato é ilusório, porque, para satisfazer a necessidade do usuário, são necessárias

de 20 a 30 pedras por dia, R$100,00 a R$150,00. Quando se pensa que a droga é

usada pela camada mais pobre, é uma ilusão.

A Assembleia do Rio Grande do Sul criou uma frente parlamentar exclusiva de

enfrentamento do “crack”. Não faço uso desta tribuna, porque esteja me espelhando

em outro parlamento. Já ocupei esta tribuna por, pelo menos, três vezes para levar a

Minas Gerais, em especial aos nossos governantes, essa preocupação. O nosso

Subsecretário Cloves Benevides recentemente participou de um debate nesta Casa

cujo tema era o assustador número de usuários de drogas na Pedreira Prado Lopes.

Logo depois desse debate, nossa Comissão, que é mista, de doenças sexualmente

transmissíveis e drogas, também esteve em Betim. Ouvi um dos membros desta

Casa falar do trabalho que ela fez em Betim, que ouviu pais, líderes de bairro, a

polícia, o Delegado. Ouviu o Delegado dizer que já prendera cerca de 30 traficantes.

Mas o problema não está somente em quem vende a droga. O problema maior está

nas escolas, onde a criança, ainda despreparada, toma conhecimento e utiliza a

droga sem saber que aquilo é o grande mal. O “crack” não tem volta. A cada mil

pessoas que o utilizam, apenas uma consegue voltar para a casa e recuperar sua

vida.

Sou Deputado da base do governo, e apoiamos o Governador Anastasia, mas

quero dizer de viva voz que, até o presente momento, não vi nem ouvi em TV e rádio

nenhuma campanha especial de enfrentamento do “crack” em Minas Gerais. Sendo

assim, quero reafirmar, com todas as letras, que o Estado está omisso. Eu disse

“omisso”.

De quem é o problema? Dos pais? Onde eles estão de manhã, à tarde ou à noite?

Sr. Presidente, é fácil responder a essa pergunta. Na atual circunstância, os pais

trabalham fora. Em nossa época, há cerca de 30 ou 40 anos, a grande maioria das
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mulheres era dona de casa e cuidava dos filhos, da casa e da educação. Hoje, em

nossa concepção, isso já não pode haver, pois não é correto. Nos dias atuais, a dona

de casa, ao lado do marido, é preparada para ser governante da casa. A

responsabilidade da criação dos filhos não é coisa apenas da mulher, mas sim do pai

e da mãe. No entanto a escola está sendo declarada como a única responsável pela

educação das crianças. Ao chegar à escola, para lecionar, o professor se depara com

meninos pintando, atirando borracha em colega, portando armas, trocando tiros e

usando drogas. E a mãe e o pai estão trabalhando. Ao apresentarmos projeto de lei

que torna obrigatório que, uma vez por semana, durante 30 minutos, os professores

ministrem noções antidrogas ou demonstrem, por meio de “slides” ou de matérias, o

que é o “crack” e como ele age, dizem que isso é insconstitucional. Se o nosso

projeto é inscontitucional, gostaria de deixar um recado ao governo: que ele crie

caminhos ou situações que propiciem acesso às informações necessárias aos alunos

da rede pública.

Sr. Presidente, a Polícia Militar de Minas Gerais criou o Proerd, um programa

espetacular, entretanto ela não pode se dar o prazer de colocar os seus soldados,

masculinos ou femininos, dentro da sala de aula, enquanto lá fora há carência de

segurança. O Proerd funciona com o amor, a garra e o comprometimento da nossa

Polícia Militar dentro das salas de aula e leva aos alunos os conhecimentos

defendidos aqui. Essa deve ser uma obrigação do governo do Estado, por meio da

Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, e não da Secretaria de Defesa

Social ou da polícia. Esse é um assunto que diz respeito aos professores.

Sr. Presidente, farei um relato que ocorreu na minha comunidade. A mãe de um

jovem de 16 anos levou-me à sua casa, onde pude ver utensílios básicos como

liquidificador, batedeira, panela de pressão, botijão de gás reserva, entre outros,

trancados com cadeado em um determinado cômodo. Após ele vender tudo o que

tinha em casa, ela teve que tomar essa atitude. Disse-me: Deputado, sabe por que

estão aqui? Tenho que trancá-los, senão meu filho os vende por R$5,00 para

comprar uma pedra de “crack”. Por R$5,00 ele vende o meu botijão de gás para

comprar uma pedra. No entanto, nós, na Assembleia Legislativa, cruzamos os braços

e aguardamos a boa vontade dos que deveriam tomar as decisões. Não nos
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cansaremos de vir a esta tribuna para relatar fatos como esses, pois somente os que

passam por isso com a família sabem o sofrimento que é. Por meio da Assembleia,

digo aos companheiros da Casa, aos funcionários, à imprensa e aos que me

acompanham pela TV Assembleia que somente quem vivencia problemas como esse

em casa sabe o que está passando. Dão 10 horas, 11 horas, meia-noite e o filho não

chegou em casa. A mãe se levanta às 5h30min ou às 6 horas para pegar a condução

para ir ao trabalho, e o filho chegou às 4 horas da madrugada. Isso não tem volta. E o

pior: o Estado, além de ser omisso, não oferece condições aos jovens que querem se

recuperar. Nos anos 90, apenas um quinto de cada 100 jovens, ou seja, 20 jovens,

estava internado em clínicas. Hoje, as internações giram entre 60% e 80%. No

entanto o governo não abriu novas vagas, não tem criado os centros de recuperação

e não combate o mal pela raiz dentro da sala de aula.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, caro Presidente, esta nossa fala é um tanto

quanto desesperadora por ver o que está ocorrendo e nós, Estado, não estarmos

sendo potentes, bravos, destemidos no combate a esse mal. A guerra está sendo

perdida neste momento. Estamos perdendo a guerra, Sr. Presidente, a droga tem

vencido porque não conseguimos freá-la no seu princípio, para que não prossiga.

Não adianta esta Casa se reunir, discutir o uso da droga nas cidades A, B, C, ou nos

bairros X, H. Não estamos preocupados com o início, onde ela começa. Não estamos

dando oportunidade aos jovens de conhecer esse mal.

O tempo de 1 minuto ainda nos faculta uma pergunta: o que é o “crack”? Pela forma

de uso, o “crack” é mais potente do que qualquer outra droga e provoca dependência

desde a primeira pedra. A droga é de fácil acesso, sem cheiro, de efeito imediato e

aprisiona pacientes e seus familiares. A pedra de “crack” é produzida com a mistura

de cocaína e bicarbonato de sódio ou amônia. Sua forma sólida permite que seja

fumada. O usuário queima a pedra de “crack” em cachimbo e aspira a fumaça. O

“crack” também é misturado a cigarros de maconha, chamados piticos.

Agora o efeito, Sr. Presidente: o “crack” chega ao cérebro em 8 a 12 segundos.

Provoca intensa euforia e autoconfiança. Essa sensação persiste por 5 a 10 minutos.

Para comparar, ao ser cheirada, a cocaína leva 10 a 15 minutos para começar a fazer

efeitos, e o “crack” leva segundos. A fumaça do “crack” atinge rapidamente o pulmão
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- V. Exa. é médico -, entra na corrente sanguínea e chega ao cérebro. É a forma de

uso e não a composição que torna a pedra mais potente. Ela é aspirada.

Sr. Presidente - o tempo já está findando -, este nosso desabafo é porque amanhã

este Deputado não quer ser chamado de omisso, inoperante, de ter ficado em silêncio

ao ver o desastre para o qual caminhamos e o estrago que o “crack” faz em toda a

nossa Minas Gerais. Sou da base governista, mas reafirmo que o Estado tem que se

preocupar mais. O nosso Secretário Cloves Benevides tem que se preocupar mais,

agir com responsabilidade, mostrar a Minas Gerais que estamos tomando

providências urgentes. Caso contrário, a guerra está perdida e, no futuro, iremos

arrepender-nos de não ter tomado as providências necessárias no momento certo.

É o que temos para a tarde de hoje. Gostaria de agradecer a V. Exa. ter-nos dado a

oportunidade da palavra, mesmo que o prazo não tenha sido a nosso favor. Obrigado

a V. Exa.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Ronaldo) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 59/2010, dos

Deputados Mauri Torres e Alberto Pinto Coelho e outros, que acrescenta os §§ 3º e

4º ao art. 142 da Constituição do Estado. Pelo BSD: efetivos: Deputados João Leite e

Lafayette de Andrada; suplentes: Deputados Ademir Lucas e Dalmo Ribeiro Silva;

pelo Bloco PT-PMDB-PCdoB: efetivo: Deputado Adelmo Carneiro Leão; suplente:

Deputado Vanderlei Miranda; pelo BPS: efetivo: Deputado Tiago Ulisses; suplente:

Deputado Sebastião Costa; pelo DEM: efetivo: Deputado Gustavo Valadares;
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suplente: Deputado Jayro Lessa. Designo. Às Comissões.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei nº 4.576/2010, do

Governador do Estado, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei

orçamentária para o exercício financeiro de 2011 e dá outras providências, foi

publicado no “Diário do Legislativo” do dia 20/5/2010, e distribuído em avulso, por

meio eletrônico, às Deputadas e aos Deputados no dia 24/5/2010. A Presidência

informa ainda que o prazo de 20 dias para apresentação de emendas ao projeto na

Comissão de Fiscalização Financeira teve início no dia 25/5/2010 e será encerrado

no dia 14/6/2010.

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 6.277 a 6.280/2010,

da Comissão de Segurança Pública, 6.281 a 6.294/2010, da Comissão de Direitos

Humanos, 6.295/2010, da Comissão de Educação, 6.296 a 6.299/2010, da Comissão

de Transporte, e 6.300/2010, 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 6ª Reunião Ordinária, em

19/5/2010, dos Requerimentos nºs 5.924 a 5.926/2010, do Deputado Weliton Prado,

5.935 a 5.937 e 6.008/2010, do Deputado Jayro Lessa, 5.989/2010, do Deputado

Almir Paraca, 5.991/2010, do Deputado Inácio Franco, 5.995, 6.113 e 6.115/2010, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 6.024/2010, do Deputado Doutor Viana; de Assuntos

Municipais (2) - aprovação, na 13ª Reunião Ordinária, em 19/5/2010, dos

Requerimentos nºs 6.003 a 6.005/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e

aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em 26/5/2010, dos Requerimentos nºs

6.189/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes, e 6.191 e 6.216/2010, do Deputado

Domingos Sávio; de Educação (2) - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em

19/5/2010, dos Projetos de Lei nºs 179/2007, do Deputado Gustavo Valadares,

4.025/2009, do Deputado Weliton Prado, 4.103/2009 e 4.371/2010, do Deputado
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Jayro Lessa, 4.113/2009, do Deputado Sargento Rodrigues, 4.140/2010, do

Governador do Estado, 4.296/2010, do Deputado Tenente Lúcio, 4.327/2010, do

Deputado Antônio Júlio, 4.367/2010, da Deputada Cecília Ferramenta, com a Emenda

nº 1, e 4.403/2010, do Deputado Wander Borges, e dos Requerimentos nºs

5.919/2010, do Deputado Weliton Prado, 5.941 a 5.945, da Comissão de Direitos

Humanos, 5.977/2010, do Deputado Carlos Pimenta, 5.981/2010, do Deputado Eros

Biondini, 5.992/2010, da Deputada Rosângela Reis, e 6.006/2010, do Deputado

Doutor Viana; e aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 2/6/2010, do Projeto de Lei

nº 4.398/2010, do Deputado Antônio Júlio, e dos Requerimentos nºs 6.178/2010, da

Comissão de Direitos Humanos, 6.190/2010, do Deputado Delvito Alves, 6.193/2010,

do Deputado Elmiro Nascimento, 6.194/2010, do Deputado Fahim Sawan, e

6.207/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes; do Trabalho (2) - aprovação, na 10ª

Reunião Ordinária, em 19/5/2010, dos Projetos de Lei nºs 3.576/2009, com a Emenda

nº 1, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, 3.683/2009, do Deputado Deiró Marra,

3.705/2009, da Deputada Gláucia Brandão, 3.732/2009, do Deputado Zezé Perrella,

3.923/2009, do Deputado Duarte Bechir, 4.018/2009, do Deputado Weliton Prado,

4.302/2010, do Deputado Wander Borges, 4.306 e 4.308 a 4.310/2010, do Deputado

Padre João, 4.311/2010, do Deputado Dimas Fabiano, 4.376/2010, do Deputado João

Leite, 4.382/2010, do Deputado Weliton Prado, e 4.402/2010, do Deputado Luiz

Humberto Carneiro, e dos Requerimentos nºs 6.026/2010, do Deputado Gil Pereira,

6.029 a 6.108/2010, do Deputado Weliton Prado, 6.110/2010, do Deputado Almir

Paraca, e 6.117 a 6.119/2010, da Comissão de Direitos Humanos; e aprovação, na

11ª Reunião Ordinária, em 26/5/2010, dos Projetos de Lei nºs 3.740/2009, da

Deputada Cecília Ferramenta, 3.949/2009, do Deputado André Quintão, 4.067/2009,

do Deputado Neider Moreira, 4.277/2010, do Deputado José Henrique, 4.417/2010

com a Emenda nº 1 e 4.418/2010, do Deputado Padre João, 4.426/2010, do

Deputado Durval Ângelo, 4.432/2010, do Deputado Walter Tosta, 4.435/2010, do

Deputado Célio Moreira, 4.440/2010, do Deputado Padre João, 4.444/2010, da

Deputada Rosângela Reis, 4.449/2010, do Deputado Gustavo Valadares, 4.452 a

4.454/2010, este com a Emenda nº 1, da Deputada Rosângela Reis, 4.457/2010 com

a Emenda nº 1, do Deputado Arlen Santiago, 4.463/2010, da Deputada Gláucia
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Brandão, 4.464/2010, do Deputado Eros Biondini, 4.467/2010, do Deputado Rômulo

Veneroso, 4.472/2010 com a Emenda nº 1, do Deputado Deiró Marra, 4.473/2010, do

Deputado Durval Ângelo, e 4.484/2010 com a Emenda nº 1, do Deputado Antônio

Genaro, e dos Requerimentos nºs 6.198 e 6.199/2010, da Comissão de Direitos

Humanos; de Meio Ambiente - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 25/5/2010,

dos Requerimentos nºs 6.012/2010, da Comissão de Direitos Humanos, e

6.200/2010, da Comissão de Minas e Energia; de Administração Pública - aprovação,

na 11ª Reunião Ordinária, em 25/5/2010, do Projeto de Lei nº 2.821/2008, da

Deputada Ana Maria Resende, e dos Requerimentos nºs 6.002/2010, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, 6.013 e 6.016, da Comissão de Direitos Humanos, 6.025/2010,

do Deputado Duarte Bechir, 6.120 e 6.122/2010, da Comissão de Direitos Humanos,

6.124 a 6.176/2010, do Deputado Weliton Prado, e 6.192/2010, do Deputado Duarte

Bechir; e de Transporte - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 19/5/2010, dos

Requerimentos nºs 5.938/2010, do Deputado Jayro Lessa, 5.960/2010, da Comissão

de Segurança Pública, 5.990/2010, do Deputado Braulio Braz, e 6.116/2010, do

Deputado Fahim Sawan (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXI

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos da Deputada Gláucia Brandão e dos

Deputados Vanderlei Miranda e Eros Biondini e outros, solicitando a convocação de

reunião especial para homenagear o Sindicato das Empresas de Turismo do Estado

de Minas Gerais - Sindetur-MG - pelos 23 anos de sua fundação, e do Deputado

Fábio Avelar e outros, solicitando a convocação de reunião especial para comemorar

o Dia Mundial do Meio Ambiente.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, é submetido a discussão e a votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 4.194/2010 (À sanção.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando seja

encaminhada à Federação das Associações de Pais e Alunos das Escolas Públicas

de Minas Gerais cópia das notas taquigráficas da reunião dessa Comissão realizada
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em 12/5/2010 e solicitando providências em relação à denúncia de suposta agressão

a crianças por uma professora no Colégio Pedro II, da Rede de Ensino Pitágoras,

nesta Capital. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Segurança Pública solicitando ao Superintendente

Regional da Polícia Rodoviária Federal informações sobre violência, criminalidade e

acidentes de trânsito ocorridos nas rodovias sob responsabilidade da Polícia

Rodoviária Federal na área correspondente à 3ª Risp. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Segurança Pública solicitando informações à Polícia

Rodoviária Federal sobre a estrutura, o efetivo, os pontos de atendimento e os

quilômetros totais sob a jurisdição dessa Corporação, nos trechos das rodovias

federais BR-381 e BR-262 que cortam a região Centro-Oeste do Estado. Em votação,

o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Segurança Pública solicitando à Superintendência

do Banco do Brasil em Minas Gerais informações sobre as medidas tomadas pelo

referido banco para ampliar a vigilância e a segurança em suas agências bancárias.

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 informações ao Diretor do

Hospital Siderúrgica, de Coronel Fabriciano, sobre a situação do nosocômio e a

notícia de paralisação dos atendimentos, conforme veiculado do jornal “Hoje em Dia”,

em 21/5/2010, especialmente as medidas adotadas para solucionar os problemas

enfrentados. 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 informações ao Prefeito de

Borda da Mata sobre o fato de que leite contaminado por água oxigenada foi

fornecido à administração municipal, que o destinou à alimentação de servidores e de

crianças de uma creche pública, bem como as providências adotadas pela
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municipalidade para resolver a situação, conforme reportagem exibida no telejornal

“Bom dia, Minas” em 20/5/2010. 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 Paulo

Guedes. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos.

Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia, estamos voltando à tribuna para,

novamente, fazer aqui algumas cobranças em relação ao tratamento que fiscais e a

diretoria do DER têm dado aos taxistas e ao transporte alternativo no Estado de

Minas Gerais. Na segunda-feira passada presidi uma audiência pública da Comissão

de Assuntos Municipais em Teófilo Otôni, no Vale do Mucuri, da qual participaram

mais de 300 taxistas de todas as cidades do entorno. O problema já vem sendo

discutido por mim há mais de três anos, nesta tribuna. Audiência semelhante já foi

realizada no ano passado, em Montes Claros. Já fizemos várias nas nossas

comissões. Há 15 dias, reunimo-nos com os taxistas de Sete Lagoas, atendendo a

requerimento do Deputado Doutor Ronaldo, que preside esta sessão. Entretanto, Sr.

Presidente, apesar do nosso esforço e do esforço de V. Exa., das cobranças claras,

os fiscais do DER insistem em aplicar multas abusivas e realizar atos que não

podemos admitir.

Ontem, em Teófilo Otôni, ao ouvir os depoimentos de alguns donos de táxi, cheguei

à conclusão de que teremos que levar essa questão para a Comissão de Direitos

Humanos, pois os fiscais, além de aplicar multas abusivas e de estar a serviço de

empresas particulares, têm cometido abusos que não podem continuar acontecendo.

Lá, em Teófilo Otôni, ontem, Sr. Presidente, um taxista foi multado duas vezes na

cidade, sendo que o carro dele não estava na cidade naquele dia. Uma multa foi dada

pelos fiscais do DER, a outra pela Polícia Militar. Estão anotando o número das

placas e estão multando por semana. Não importa se o veículo passa ou não na

estrada, mas as multas chegam. Isso nós não podemos admitir.



____________________________________________________________________________
246

E há mais. Ontem, lá, ouvi o relato de um senhor que pegou um táxi numa cidade

vizinha a Teófilo Otôni. Estavam ele, a sua futura sogra e sua noiva. Iam a Teófilo

Otôni para tratar de coisas referentes ao casamento. Esse táxi foi parado na estrada,

e o fiscal do DER os forçou a descer do táxi dizendo-lhes que o transporte era ilegal.

O senhor questionou o guarda dizendo-lhe que contratou o táxi para ir com a futura

sogra e a futura esposa fazer compras em Teófilo Otôni. O guarda exigiu provas de

que a senhora seria a futura sogra e que a moça era a noiva dele. Então, ele falou:

“Como vou provar, se ainda não efetuei o casamento? O senhor quer que eu faça

alguma coisa aqui para provar?”.

Então, está-se chegando a tal absurdo, como mostra também o depoimento de um

senhor de idade, doente, que foi retirado à força pelos guardas e deixado no meio da

rodovia. Esse tipo de denúncia é muito grave. Por isso não tem ficado apenas no

âmbito da Comissão de Assuntos Municipais. Vou levar os casos à Comissão de

Direitos Humanos. Temos de tomar providências. É um absurdo o Decreto nº 44.035,

do governo do Estado. Creio que o Governador Aécio Neves, antes de baixar esse

decreto, deveria conhecer Minas Gerais mais um pouquinho. Parece que ele não vive

em Minas Gerais, parece conhecer mais o Rio de Janeiro do que o Estado de Minas

Gerais. Não tem sentido, Governador, um taxista nas cidades de Manga, de Lontra,

Varzelândia, Taiobeiras, Chapada Gaúcha, Ladainha, Poté não prestar esse serviço

se não for para ir a um grande centro ou para uma cidade vizinha. Ninguém pega táxi

para rodar dentro de Varzelândia; ninguém pega táxi em Itacarambi para rodar dentro

de Itacarambi; ninguém pega táxi em Capitão Eneias para rodar dentro de Capitão

Eneias. Quem pega táxi nessas cidades ou é para ir a Janaúba ou ao fórum, em

Francisco Sá, ou para resolver alguma coisa em Montes Claros. Da mesma forma,

quem mora no entorno de Teófilo Otôni, de Valadares, de Ipatinga, de Poços de

Caldas, de Sete Lagoas.

É um absurdo esse decreto, a forma como está redigido. Ele fere o direito de ir e vir

das pessoas, ele prejudica mais de 10 mil pais de família que vivem do táxi nas

cidades pequenas. E o governo é insensível demais. Não é possível que isso

continue depois de tantas reclamações, da realização de dezenas de audiências

públicas.
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O Deputado Doutor Ronaldo foi testemunha, em uma reunião há duas semanas

nesta Casa, de um grave desrespeito com a Assembleia Legislativa cometido por um

funcionário do DNOCS. Se não me engano, o Sr. Paulo Diniz, Coronel da reserva,

veio à Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização e não tinha o que explicar,

como se defender e ainda se deu ao luxo de dizer que não ficaria na audiência

pública porque teve formação superior, formação militar. Só faltou dizer que ainda

sonhava com a volta da ditadura militar.

O DER é órgão do governo do Estado, civil, e não pode ser utilizado para práticas

abusivas como as que vemos nas rodovias de Minas Gerais. É decreto baixado para

atender às grandes empresas de ônibus e vem aniquilando as pequenas empresas

de turismo no Estado, pois reduz o tempo de vida útil dos ônibus. A partir do ano que

vem, os ônibus com mais de 15 anos não poderão mais circular em Minas Gerais, o

que gerará quebradeira nas empresas de turismo do Estado. O mesmo decreto do

governo não regulamenta o transporte escolar. Os ônibus desse segmento utilizados

pelas prefeituras são verdadeiras caixas ou carroças andantes para transportar

alunos das redes municipais e estadual. O governo deveria assumir esta

responsabilidade, mas manda mixaria para as prefeituras do interior, que têm de

bancar 80% do transporte escolar, inclusive o da rede estadual. Não manda recursos

para comprar ônibus novos. Podem ser utilizados ônibus de até 20, 30, 40 anos;

assim estão tratando os estudantes da rede estadual nos pequenos Municípios do

interior deste Estado. Agora, para criar regras para favorecer meia dúzia de grandes

empresas, para prejudicar e perseguir taxistas, age rapidamente. Sr. Governador

Anastasia, ex-Governador Aécio Neves, tomem providências, chamem os Diretores

do DER, parem de cometer atos abusivos contra uma classe que trabalha, presta

serviço e é aprovada pela população.

Temos inúmeros casos, Doutor Ronaldo, de cidades que só têm ônibus uma vez

por dia, que não têm ônibus nos fins de semana. Se a pessoa adoece após o horário

do ônibus, tem de morrer, porque não pode mais pegar táxi. Se pegar, será parada e

deixada às margens da rodovia, à míngua. Assim têm agido os fiscais do DER, assim

têm agido alguns agentes da polícia.

Denunciei nesta tribuna, há três anos, quando da primeira manifestação que
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fizemos contra esse decreto em Montes Claros. Quando chegamos ao DER, o cartão

postal na sala de recepção era quadro de ônibus da Transnorte. Quando denunciei

aqui, tiraram o quadro de lá. Mas o Departamento age assim, para privilegiar poucos.

Por que não faz, então, concorrência, licitação para empresas de ônibus? Sabemos

que são concessões absurdas, que já duram 30 anos. Nunca houve licitação. Vem

agora proibir, negar aos taxistas o direito de realizarem sua atividade legal! Não

estamos aqui falando do transporte ilegal, mas, sim, do transporte legal, do taxista

que tem alvará da prefeitura, que tem autorização. A população das cidades

pequenas precisa utilizar esse serviço todos os dias; no entanto, o governo do Estado

nega esse serviço, persegue essa categoria.

Estamos aqui atentos. Essa farra já foi quebrada pelo STJ na Bahia, e agora vamos

provocar esta Casa. Estou protocolando, ainda hoje, um projeto de resolução na

Assembleia para tornar sem efeito esse decreto do Governador. Espero que os

Deputados, que conhecem a realidade de cada cidade pequena e a realidade dos

taxistas de Minas Gerais, somem-se a nós na derrubada desse decreto, a fim de que

essas pessoas tenham o direito de utilizar e prestar esse grande serviço à população

de Minas Gerais.

Por último, quero também dizer que aprovamos hoje, na Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização, a realização de mais uma audiência para discutirmos o

problema da mata seca em nosso Estado. Desta vez discutiremos os problemas dos

assentamentos de reforma agrária. Deputado Doutor Ronaldo, estive hoje no Incra e

voltei de lá muito triste, após a Dra. Lucy, Superintendente do Incra do Estado,

relatar-nos a grande dificuldade nos assentamentos do Norte de Minas Gerais e em

vários do Noroeste, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri. Aliás, outras

regiões estão totalmente paralisadas. As pessoas estão nos assentamentos, mas não

podem construir ali, porque não têm licenciamento; não podem dividir os lotes; não

podem receber os recursos do governo; não podem receber incentivos, recursos do

Pronaf nem recursos para a construção de casas. Os assentamentos estão

precisando de uma posição rápida, e o Incra fala claramente que a reforma agrária

em Minas Gerais está inviabilizada, principalmente no Norte do Estado, no Noroeste

de Minas e no Vale do Jequitinhonha.
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Portanto, estamos muito atentos a esses movimentos. Realizaremos a audiência

pública para que as regiões mais pobres do Estado, já prejudicadas pela falta de

investimento, não venham a ser também prejudicadas pela burocracia ambiental e

pela indústria da multa instalada no Estado de Minas Gerais. Fica aqui o nosso

pedido de apoio aos Deputados para que participem conosco dessa luta em prol das

duas categorias aqui mencionadas hoje: os taxistas, que precisam exercer sua

função, e as pessoas que já foram assentadas. Estou falando de assentamentos

regularizados e fazendas desapropriadas. As pessoas estão lá, amontoadas e

debaixo de lona, porque a burocracia não deixa que o Incra proceda à instalação

regular dessas famílias, dando a elas dignidade, condições de plantar, produzir e

sobreviver no campo. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de segunda-feira, dia 7, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.451/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação do Peão Vale Verde, com sede no Município de Ipaba.

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 4.451/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

do Peão Vale Verde, com sede no Município de Ipaba, que possui como finalidade
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promover atividades sociais, culturais e desportivas, estimulando a melhor

convivência entre os seus associados e a comunidade.

Na consecução de seus propósitos, realiza cavalgadas, rodeios, vaquejadas e

esportes hípicos; orienta sobre a preservação do meio ambiente; organiza feiras de

animais e de produtos agropecuários da região; constrói instalações para estadia e

adestramento de animais; e representa os seus associados perante órgãos públicos e

privados, entidades de classe e associações, apresentando suas reivindicações.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.451/2010,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 7 de junho de 2010.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.456/2010

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo instituir o dia 24 de julho como o Dia Estadual da Agricultura Familiar.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou. Agora, vem o projeto a esta Comissão, para receber

parecer quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 102, IX, combinado com o

art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.456/2010 tem como finalidade instituir o Dia Estadual da

Agricultura Familiar, a ser comemorado, anualmente, em 24 de julho, com o propósito

de divulgar e promover a agricultura familiar, sua importância econômica e social e a

necessidade de seu fortalecimento, conscientizando formuladores e gestores de

políticas públicas e toda a sociedade mineira. Prevê ainda que, nessa ocasião, o

poder público, em parceria com entidades de agricultores e empreendedores

familiares rurais, promoverá eventos comemorativos, feiras, campanhas de
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esclarecimento e outras atividades para divulgação do tema.

A agricultura familiar é um setor bastante antigo, que, com o passar do tempo, foi se

modificando. Anteriormente era conhecida como pequena produção, agricultura de

baixa renda ou de subsistência e podia ser relacionada com condições precárias,

acesso limitado ao sistema de crédito e técnicas tradicionais que dificultavam sua

integração nos mercados mais dinâmicos e competitivos; entretanto, não há

identificação automática entre agricultura familiar e pobreza, pois ela não pode ser

tomada como sinônimo de pequena produção. Foi em torno desse modelo que, nos

países capitalistas centrais, o desenvolvimento agrícola se organizou.

Atualmente, esse modelo tem papel relevante no setor agrícola, pois exerce grande

importância como fonte geradora de alimentos, emprego e renda, contribuindo de

forma marcante para seu desenvolvimento e para a fixação do homem no campo.

Os empreendimentos familiares têm como características a administração direta

pela própria família; a ênfase na diversificação produtiva, na durabilidade dos

recursos e na qualidade de vida; a utilização do trabalho assalariado em caráter

complementar e a imprevisibilidade do processo produtivo, que requer tomada de

decisões imediatas.

De acordo com informações da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -

Embrapa -, a agricultura familiar no Brasil é constituída por pequenos e médios

produtores, que representam a imensa maioria de produtores rurais, pois são cerca

de 4,5 milhões de estabelecimentos, dos quais 50% estão no Nordeste, que detêm

20% das terras e respondem por 30% da produção global. Em alguns produtos

básicos da dieta do brasileiro, como feijão, arroz, milho, hortaliças, mandioca e

pequenos animais, chega a ser responsável por 60% da produção.

Esses produtores e seus familiares têm papel crucial na economia das pequenas

cidades, onde são responsáveis por inúmeros empregos nos setores comercial e de

serviços. A melhoria de renda desse segmento por meio de sua maior inserção no

mercado tem impacto importante no interior do País e, por consequência, nas

metrópoles.

A agropecuária familiar destaca-se, ainda, por suas funções de caráter social:

absorção de emprego e a produção de alimentos, especialmente voltada para o
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autoconsumo; redução do êxodo rural e geração de recursos para as famílias com

menor renda. Ademais, dá grande ênfase nos aspectos ambientais do processo de

desenvolvimento voltado para a sustentabilidade e à busca de equilíbrio entre as

dimensões econômica, social e ambiental do desenvolvimento. O setor favorece o

emprego de práticas produtivas ecologicamente mais equilibradas como a

diversificação de cultivos, o menor uso de insumos industriais, a distribuição

populacional mais equilibrada no território e a preservação do patrimônio genético,

sendo portador de soluções vinculadas à melhoria do emprego e da qualidade de

vida.

Diante do consenso sobre a necessidade de construir uma agricultura sustentável

que considere os aspectos sociais e ambientais, além dos econômicos, é importante

conscientizar a sociedade sobre a importância dos agricultores familiares, como

pretende o projeto de lei em análise.

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

Constituição e Justiça, tem a finalidade de adequar a redação do parágrafo único do

art. 1º à técnica legislativa.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.456/2010, em

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

Justiça.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dilzon Melo, relator - Carlos Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.525/2008

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei nº 2.525/2008 determina o

pagamento de indenização a vítima de tortura praticada por agente público do

Estado.

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1, que

apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para, nos termos do art. 188,
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combinado com o art. 102, V, do Regimento Interno, receber parecer quanto ao

mérito.

Fundamentação

Definida pelo Dicionário Houaiss como uma “dor violenta que se inflige a alguém,

sobretudo para lhe arrancar alguma revelação”, a tortura constitui uma das práticas

mais repugnadas pelo sistema internacional de proteção dos direitos humanos.

Apesar de a repulsa à tortura estar plenamente consolidada no plano legal nacional e

internacional, o Brasil ainda convive com recorrentes notícias desse crime, sobretudo

o praticado por agentes públicos.

São variadas as explicações que se apresentam para os elevados índices dessa

prática no Brasil. Uma das teorias vincula essa situação à herança do período colonial

escravista, quando a imposição de castigos físicos aos escravos era prática habitual.

Sob essa perspectiva, a prática da tortura sustenta-se em tradições sociais e culturais

brasileiras discriminatórias e restritivas da liberdade, segundo as quais delinquentes e

pobres não são reconhecidos como titulares de direitos humanos. Soma-se a isso o

passado recente brasileiro, quando, nos momentos em que vigoraram os regimes de

exceção, a tortura foi adotada como instrumento de repressão a grupos sociais

contrários ao regime.

Embora as expressões “direitos individuais” e “direitos humanos” sejam

frequentemente utilizadas como sinônimos, há uma diferenciação técnica importante

a ser considerada. Sob a ótica doutrinária, “direitos individuais” designam aqueles

direitos da pessoa humana protegidos pela Constituição de 1988, ou seja,

salvaguardados pelo direito interno da República Federativa do Brasil. A expressão

“direitos humanos”, por sua vez, embora diga respeito também a direitos individuais

da pessoa humana, refere-se à proteção destes por normas jurídicas internacionais,

que, em seu conjunto, revelam um verdadeiro direito constitucional internacional.

A diferenciação técnica entre direitos individuais e direitos humanos foi obedecida

pela Constituição de 1988. Quando a Carta Magna se refere a direitos individuais,

está fazendo menção às normas brasileiras de proteção e defesa da pessoa humana.

Por sua vez, quando emprega a expressão “direitos humanos”, como o faz, por

exemplo, no art. 5º, § 2º, está se referindo às proteções previstas em tratados
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internacionais e outras fontes do direito internacional.

A República Federativa do Brasil é signatária das principais convenções

internacionais de proteção dos direitos humanos relativas à tortura. Além de ter

aderido imediatamente à Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Brasil se

vinculou ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e à Convenção contra a

Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes.

A adesão voluntária do Brasil a esses tratados internacionais legitimou a

possibilidade de supervisão da comunidade internacional sobre tais assuntos no

Brasil e fortaleceu a capacidade processual das vítimas de violações de direitos

humanos. Dessa forma, casos graves, como a tortura, passaram a ter o

acompanhamento dos sistemas internacional e interamericano de proteção dos

direitos humanos, além das organizações da sociedade civil internacionais que atuam

no setor.

Vale salientar que a permanência da prática da tortura no Brasil coloca o País em

situação desconfortável perante a comunidade internacional, sobretudo nos dias

atuais, quando a ampliação da visibilidade e da importância política e econômica do

Brasil no mundo globalizado eleva suas responsabilidades quanto ao banimento da

tortura em seu território.

Recentemente, dois casos colocaram em evidência essa questão. No primeiro, que

ocorreu no Estado do Pará e se tornou mundialmente conhecido, uma adolescente

ficou presa durante 20 dias em uma cela repleta de homens, o que provocou uma

reunião da Comissária de Direitos Humanos da ONU com o Presidente do Supremo

Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, à época o Ministro Gilmar

Mendes. O segundo, mais recente, diz respeito ao sistema carcerário do Espírito

Santo, cujo conjunto de irregularidades motivou a realização de uma reunião no

Conselho de Direitos Humanos da ONU, em março deste ano. A apresentação sobre

a situação dos presídios capixabas foi acompanhada por cerca de 90 pessoas, entre

chefes de delegações nacionais (como do México e da Grã-Bretanha), regionais e

internacionais.

No âmbito do direito interno brasileiro, aprovou-se, em abril de 1997, a Lei Federal

nº 9.455, que tipifica as várias modalidades de tortura, prevendo-se os crimes e as
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respectivas penas. Essencialmente, a lei observa conceitos internacionais de

proteção dos direitos humanos, considerando mais grave, por exemplo, o crime de

tortura praticado por agente público.

O projeto de lei em exame prevê o pagamento de indenização, pelo Estado de

Minas Gerais, a pessoas que forem torturadas por agentes públicos estaduais. A Lei

nº 13.187, de 1999, já estabelece que sejam indenizadas as pessoas torturadas no

período da ditadura militar. A proposição em comento determina o pagamento de

indenização a vítimas de tortura praticada por agentes públicos em qualquer período,

desde que o fato tenha sido reconhecido pelo Poder Judiciário, com decisão

transitada em julgado. Ainda de acordo com a proposição, caberá ao Conselho

Estadual de Direitos Humanos decidir sobre o pagamento das indenizações. O texto

original do projeto estabelece indenizações que variam de R$5.000,00 a

R$30.000,00, conforme a lesão causada pela tortura, desde que essa não tenha

acarretado a morte da vítima. A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer,

apresentou emenda que altera os valores das indenizações para Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais - Ufemgs - e estabelece a obrigatoriedade de pagamento de

indenização e de pensão mensal nos casos em que a tortura tenha acarretado

invalidez permanente da vítima ou a sua morte. Neste último caso, a pensão e a

indenização serão destinadas aos parentes da vítima de tortura.

De acordo com a emenda apresentada, os valores das indenizações passariam a

ser de 2.500 a 5.000 Ufemgs, para os casos em que a tortura houver provocado

lesões corporais de qualquer natureza; de 5.001 a 10.000 Ufemgs, para os casos de

invalidez parcial; 40.000 Ufemgs, no mínimo, para os casos de invalidez permanente,

e 50.000 Ufemgs, no mínimo, na hipótese de morte da vítima.

Embora não seja possível estipular um valor monetário que compense

verdadeiramente os danos provocados pela tortura, o projeto é meritório pelo fato de

obrigar o Estado a reconhecer, ainda que simbolicamente, os graves erros cometidos

por seus agentes. Não deve ser descartada a capacidade dissuasória dessa medida,

quer pelo seu caráter pedagógico, quer pelo incentivo oferecido às vítimas de tortura

para que tais práticas sejam denunciadas.

Conclusão



____________________________________________________________________________
256

Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.525/2008

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

Sala das Comissões, 2 de junho de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Vanderlei Miranda, relator - Durval Ângelo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.986/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

inclusão da temática educação financeira no currículo escolar das escolas estaduais

de ensino médio de Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 13/11/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno, analisar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da

matéria.

Fundamentação

O projeto de lei em análise tem o objetivo de incluir, em caráter complementar, no

currículo das escolas estaduais de ensino médio, conteúdo programático de

informação e orientação sobre o tema educação financeira, facultando às escolas

privadas e municipais a adoção da medida em tela.

No que toca à competência para legislar sobre a matéria, registre-se que compete

privativamente à União editar normas que estabeleçam as diretrizes gerais para a

educação nacional. Já as normas que dispõem sobre educação, cultura e ensino são

de competência concorrente da União e dos Estados, por força do disposto no art. 24,

IX, da Constituição Federal.

Constata-se, portanto, que a competência da União para legislar sobre normas

gerais não exclui a competência suplementar dos Estados para atender, segundo os

princípios gerais definidos na lei federal, as peculiaridades dos governos locais.

A União, no uso de suas atribuições constitucionais, editou a Lei Federal nº 9.394,

de 1996, denominada Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB -, que define as
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diretrizes e bases da educação nacional. Tal lei estabelece, em seu art. 26, que os

currículos do ensino fundamental e médio devem ter, além de uma base nacional

comum, uma parte diversificada que atenda as características regionais e locais da

sociedade, da cultura, da economia e da clientela. Dessa flexibilidade, resulta a

possibilidade de haver legislação suplementar por parte dos Estados federados,

respeitadas as imposições da norma geral.

Conclui-se, assim, que a inclusão de conteúdo relativo à educação financeira na

grade curricular das escolas de ensino fundamental e médio não encontra óbice de

natureza formal. Dessa forma já se manifestou o Supremo Tribunal Federal - STF -,

em sede de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.991-1/ DF,

ao reconhecer a competência do Estado membro para regulamentar normas sobre

conteúdos curriculares em face da capacidade a ele conferida pelos arts. 24, IX, e 23,

V, da Constituição Federal.

Vale ressaltar que o art. 15 da LDB prevê que os sistemas de ensino assegurarão

às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos

graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas

as normas gerais de direito financeiro público. A autonomia das unidades escolares é

preconizada como um dos maiores objetivos da LDB, que busca implementar uma

política educacional coerente com a demanda e os direitos de alunos e professores.

Entendemos que o projeto em tela preserva a autonomia pedagógica das escolas

na medida em que propõe a inclusão, no currículo escolar, de conteúdo referente à

educação financeira, e não de uma disciplina específica, o que iria demandar a

contratação de professores especializados, gerando custo para as escolas, além de

constituir ingerência em sua autonomia. A inclusão de um determinado conteúdo em

disciplina já existente mostra-se mais adequada à orientação dada pela Lei de

Diretrizes e Bases da Educação.

Por outro lado, tendo em vista o princípio da consolidação das leis, apresentamos,

ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, com o fito de acrescentar o tema educação

financeira à Lei nº 15.476, de 2005, que determina a inclusão de conteúdos

referentes à cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental e médio.

Ressaltamos, por fim, a importância da análise a ser realizada pela Comissão de



____________________________________________________________________________
258

Educação, no momento oportuno, sobre a medida proposta.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 3.986/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 15.476, de 12 de abril de 2005, que determina a inclusão de

conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental e

médio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 15.476, de 12 de abril de 2005, fica acrescido do

seguinte inciso IX :

“Art. 2º - (...)

IX - educação financeira.”.

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

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Padre João - Célio Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.194 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.194/2010, de autoria do Deput ado Tiago Ulisses, que dá nova

redação ao art. 2° da Lei n° 18.490, de 3 de novemb ro de 2009, que concede prazo

ao donatário do imóvel de que trata a Lei n° 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, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.194/2010

Dá nova redação ao art. 2° da Lei n° 18.490, de 3 d e novembro de 2009, que
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concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei n° 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. 1° - O art. 2° da Lei n° 18.490, de 3 de novem bro de 2009, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 2° - O imóvel de que trata a Lei n° 14.065, d e 2001, com exceção da área de

1.000m² (mil metros quadrados) doada ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

-, reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo estabelecido no “caput” do art.

1°, não lhe tiver sido dada a destinação nele previ sta.

Parágrafo único - A área de 1.000m² (mil metros quadrados) a que se refere o

“caput” deste artigo reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de três anos

contados da publicação desta lei, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no

parágrafo único do art. 1°.”.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Luiz Humberto Carneiro.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 9 DE JUNHO DE 2010

ATAS

ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/6/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Padre João;

aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para votação; anulação da

votação; declarações de voto; questão de ordem; declaração de voto; questão de

ordem; declarações de voto; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria

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

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

Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo

- Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir -

Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira -

Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - João Leite -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara -

Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -

Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.
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1ª Parte

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

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

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João solicitando a

inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 3.858/2009 seja

apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Carlin Moura - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados

que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que

permanecer em Plenário, e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, pela ordem. Primeiramente quero registrar

meu voto favorável, que não foi computado.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram apenas 29 Deputados. Portanto, não

há quórum para votação, mas o há para a discussão das demais matérias constantes

na pauta. A Presidência torna a votação sem efeito.

Declarações de Voto

O Deputado Gil Pereira - Estou muito triste, Sr. Presidente, porque infelizmente o

Norte de Minas está sofrido, e não estamos tendo oportunidade de resgatá-lo votando
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um projeto. O Projeto de Lei nº 4.057 não é do Deputado Gil Pereira, é da bancada

do Norte de Minas e de todos os Deputados desta Casa, que sabem que o Norte de

Minas precisa ter equidade com o Sul, com o Triângulo, com a Zona da Mata, com a

região central, com todas as regiões. Todo o mundo diz que defenderá a pobreza,

que ajudará o pobre, o social, mas, quando aparece a oportunidade de um

entendimento para a votação, infelizmente não falam da tribuna e não vêm aqui para

a prática. Estou muito triste. Falo pouco, não gosto de falar, mas sim de votar os

projetos bons que esta Casa produz, principalmente dos Deputados comprometidos

com o social, porém estou extremamente triste. Defendem o Norte de Minas da

tribuna e, aqui, dificultam o entendimento para a votação. Estou muito triste. É a

terceira semana que estamos com o nosso projeto em regime de urgência, o qual

passou por todas as comissões, que são favoráveis, é unanimidade de todos os

partidos, mas infelizmente não é votado. Registro aqui o meu protesto e a minha

decepção, porque o discurso é um, mas na prática a coisa não vai para frente. Digo

ao povo do Norte de Minas que, infelizmente, teremos de esperar para a semana que

vem a boa-vontade de quem faz discurso em prol do Norte de Minas, para a equidade

do Norte de Minas. Na hora da prática, a votação não acontece. Quero agradecer a

V. Exa. e dizer da minha tristeza em não estar votando o Projeto de Lei nº 4.057, que

não é da minha autoria, e sim dos Deputados do Norte de Minas e do povo daquela

região sofrida, que espera isso ser resolvido. Com esse projeto, haverá mais emprego

e mais desenvolvimento para a nossa região. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, concordo com o Deputado Gil Pereira

em que, quando há alguma matéria de interesse do Norte do Estado, há um

esvaziamento do Plenário. Denunciei isso, Deputado Gil Pereira, na votação do ICMS

Solidário, que ajudava o Norte de Minas, mas esta Casa transformou-o num projeto

que virou nada, só entrará em vigor em 2011, para redistribuir o nada. É dessa forma.

Sempre que há algo para prestigiar a região, acontece isso. Então quero aqui,

Deputado Gil Pereira, ser solidário a você e cobrar do governo. O governo fez um

acordo, o Anastasia esteve na região, anunciou, abriu compromisso. A indústria da

multa continua solta no Norte de Minas, com o IEF e o DER multando, perdendo

investimentos, acabando com a esperança de nosso povo. Fizemos aqui um acordo,
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a bancada do Norte toda a favor da aprovação do projeto, de autoria de nosso colega

Deputado Gil Pereira. Estamos, há mais de duas semanas, tentando votar o projeto, e

nunca há quórum. A bancada da Oposição está aqui, mas cadê a bancada do

Governador? Cadê os Deputados do governo? Fica parecendo que o governo faz um

discurso para fora e outro para dentro. Do jeito que anda, é perigoso chegarmos ao

recesso parlamentar, e esse processo não estar aprovado ainda. Precisamos cobrar

mesmo. Há até um pedido feito há anos, o licenciamento ambiental da Barragem de

Berizal, que a burocracia não concede. Perdemos R$150.000.000,00 nos últimos

cinco anos, por falta de licenciamento dessa barragem, e agora, depois que tudo foi

refeito, gastando milhões de reais para fazer novos projetos, o IEF e a Supram Norte

enrolam, há burocracia, pedem um documento, pedem outro, pedem o fim do mundo.

Até quando o Norte de Minas ficará nessa situação, perdendo investimentos e obras

importantes, como a Barragem de Berisal, de Congonhas, Calindó, em Manga, e a de

Guarda-Mor, em Januária, que estão emperradas nos órgãos de meio ambiente?

Todas com problema ambiental. No entanto não vejo o rigor do meio ambiente contra

os empreendimentos que vão para o Triângulo, como também não vi ninguém pedir

licenciamento ambiental para fazer a Cidade Administrativa. Pelo visto, quando há

interesse do governo, o meio ambiente anda. Mas as coisas do Norte de Minas não

estão andando. Portanto, Deputado Doutor Viana, fica aqui nosso protesto contra a

inércia que há nesta Casa, liderada pelo governo. Os Deputados de Oposição estão

aqui colaborando. Na verdade, sempre colaboramos com o governo; aliás, no final do

ano passado, em projetos importantes, na votação do Orçamento e na votação de

vários projetos do governo. O governo é que não está cumprindo. Ele não cumpriu no

que se refere a nossas emendas, por isso está na hora de ele tomar atitude, porque

esta região não pode continuar na situação em que está. Esperamos atitude séria do

governo do Estado. Quando ele quer, esta Casa está cheia. O governo tem de

mostrar que o Norte de Minas também existe, que lá também há gente e voto.

Estamos de olho, Sr. Governador, está na hora de agir. Temos de aprovar esse

projeto, pois os produtores do Norte de Minas estão atentos, a cada hora, a cada

minuto, para as atitudes de V. Exa. e da Secretaria de Meio Ambiente. Os produtores

do Norte de Minas não serão mais enganados.
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O Deputado Arlen Santiago - Teremos de plagiar aqui Rui Barbosa, de tanto ver

prosperar a novidade, de tanto ver a injustiça, e sou obrigado a ouvir esse discurso

feito antes de mim. Hoje vimos aqui que havia, na Casa, projeto acordado para ser

votado, mas o bloco de Oposição pediu a verificação de quórum. É direito, é

regimental, pois tem de haver quórum para votar. Agora, quando a matéria é de

consenso, mesmo se esse quórum não existir, não se pede a verificação dele, pois as

matérias que são votadas e aprovadas passam a valer. Acontece que o Bloco PT-

PMDB-PCdoB pediu a verificação de quórum, o que impediu claramente a votação, e

usou o Regimento Interno contra o povo do Norte de Minas. Na última reunião, o

Deputado Lafayette de Andrada estava preocupado e queria fazer obstrução.

Naquele momento, conversei com ele e falei sobre a importância de terminarmos a

discussão desse projeto, pelo qual lutamos há muito tempo. O projeto da mata seca

foi criado pelo Decreto nº 6.660, do governo federal, que equiparou a mata atlântica à

mata seca, criando, assim, esse absurdo. Além disso, o mapa foi feito pelo IBGE, que

também é do governo federal, que mudou o mapa de biomas, porque antigamente

era mapa da caatinga. Então, é mais ou menos o mesmo caso do aumento dos

aposentados. Aqui se cria o maior trauma quando vemos que uma categoria recebe

10% ou 15%. O Congresso vota aumento para os aposentados do Brasil inteiro... O

Deputado Padre João foi quem apresentou este requerimento a que votamos

favoravelmente, mas ele mesmo não votou no requerimento dele para que o quórum

fosse menor. Essa atitude é frequente. Essa é uma atitude frequente. Vimos o

Senador Paulo Paim, que luta pelos aposentados, ter a mesma atitude. Ele defende

os aposentados, e o governo federal é contra o aumento para os aposentados. Eles

não terão coragem de votar os 7,7%, mas irão votar o Fator Previdenciário. Estou

discutindo o voto favorável que demos ao requerimento do Padre João que nem ele

votou. Ontem vimos a candidata do PT dizer que será preciso aumentar a idade do

pessoal. E o Paulo Bernardes teve de explicar o que é isso de aumentar a idade:

trata-se de uma reforma da Previdência para que o velhinho continue, por mais 10

anos, contribuindo para a Previdência. O próprio requerimento do Padre João não foi

votado por ele, porque o PT e o PCdoB não queriam dar quórum para esse projeto,

que poderia ter sido votado, se não tivesse sido pedida a verificação de votação. É
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isso que todos têm de entender. Queremos a votação do requerimento e,

inocentemente, votamos favoravelmente ao requerimento do companheiro Padre

João. O que é isso? É um falando no Norte que está de acordo, e os outros tentando

fazer obstrução. Quando o Lafayette de Andrada começaria com a obstrução,

pedimos que não o fizesse, porque era o nosso projeto, o projeto do Norte do Minas.

Então ele não obstruiu. E agora vamos usar o Regimento Interno contra os

produtores e trabalhadores rurais do Norte de Minas.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Arlen Santiago que só não

computou a presença do Deputado Padre João na verificação de votação do

requerimento, como está previsto no Regimento Interno, porque houve apenas 29

votos e o quórum necessário para tornar a votação válida é de 39 votos.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, embora o assunto seja genérico, uma

vez que estamos vendo o Paulo Guedes atribuir a falta de quórum ao governo e,

quando foi fazer a defesa, V. Exa. entendeu que estaria fora do Regimento Interno,

penso que é preciso um consenso. Não pode haver duas medidas. Gostaria de dizer

que lamento o que estamos vendo hoje. Não quero entrar na questão da solicitação

de verificação feita pelo companheiro, Deputado Carlin Moura, a quem admiro muito e

que, certamente é um guardião do Regimento Interno, mas repito que lamento muito.

Chegamos a um consenso, e parece que não há contraponto em relação a essa

matéria. Ela foi amplamente discutida e construída a duras penas com a Advocacia-

Geral do Estado, foi construída com muita dificuldade com os companheiros que

apoiam este governo e com os que não o apoiam, porque é uma matéria

suprapartidária. Somente quem tem tido a oportunidade de andar pelo Norte de Minas

e conversar com os produtores rurais tem esse sentimento. Parece que o alívio é

geral. O pessoal está sentindo que houve uma tomada de posição muito firme por

parte da Assembleia Legislativa. A verdade é que grande parte deste governo não

queria esse projeto. As pessoas alegam que o projeto é inconstitucional, que fere a lei

maior, a lei federal. Está difícil, Sr. Presidente. Escutamos todas as pessoas. Essa

conversa lá atrás... É assim mesmo. Aqui dizem o que querem, mas, quando

precisam escutar um pouquinho, não o fazem. A verdade é essa. Esse projeto foi

construído com muita dificuldade. Lutamos até contra... V. Exa. quer falar aqui? Eu o
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escutei com toda a calma. Tivemos muita dificuldade até com pessoas do governo. O

sentimento é esse. O povo norte-mineiro espera uma posição da Assembleia de

Minas. Por várias vezes, já votamos aqui projetos em que o quórum não foi

questionado. Houve um consenso. Estamos diante de uma semana anormal, que tem

um feriado na quinta-feira. Ninguém virá aqui. A partir de amanhã, esta Casa estará

absolutamente deserta. Só teremos perspectiva de votar esse projeto a partir da

próxima semana. Estamos prorrogando demais, o que causa muita ansiedade aos

companheiros. Gostaria de fazer um apelo. Vim hoje de Montes Claros com o objetivo

de estar nesta Casa, realizando o meu trabalho, focado nesse projeto, a fim de votá-

lo e dar boas notícias ao povo do Norte de Minas. Esse projeto resolverá algumas

questões. Houve concessão por parte do governo. Podemos avançar aqui hoje.

Questão de Ordem

O Deputado Carlos Pimenta - Gostaria de pedir a V. Exa. que, após a fala do

colega, Deputado Carlin Moura, interrompesse nossa reunião por 5 minutos, a fim de

verificar se podemos chegar a um consenso e votar o projeto ainda hoje. Não há

nenhum projeto polêmico do governo. Os projetos são absolutamente passíveis de

ser votados nesta noite. Para tanto, basta entendimentos, basta boa-vontade, para

que haja resposta a um sofrimento que se prorroga há tantos anos. O desemprego

está presente no Norte de Minas. Há aquele sentimento das pessoas que nos pedem,

pelo amor de Deus, que votemos o projeto e coloquemos um ponto final na

dificuldade pela qual estão passando. Anteontem estive em Janaúba, com o

Governador do Estado, participando de um grande evento que envolvia a classe rural.

O sentimento era o mesmo. Sr. Presidente, após minha fala, depois de ouvirmos os

companheiros que quiserem manifestar-se, poderíamos interromper esta reunião, por

um ou dois minutos, para tentarmos um consenso. Se não houver o consenso, que

deixemos a votação para a próxima semana. Fica aqui o apelo dramático do

Deputado Gil Pereira, assim como o meu e o do Deputado Padre João, grande

companheiro e pessoa a quem muito admiro. Também há o apelo dos Deputados

Carlin Moura e Adelmo Carneiro Leão. Não proponho fazermos vistas grossas, mas

construir um consenso, uma pauta para esta noite, de forma a dar a grande resposta

ao trabalhador norte-mineiro, que espera uma posição desta Casa há tantos e tantos



____________________________________________________________________________
267

meses. Muito obrigado.

Declaração de Voto

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, para não restar dúvida alguma, nosso

Bloco PT-PMDB-PCdoB tem absoluta consciência da importância dos projetos que

estão na pauta aqui hoje. Nosso Bloco está aqui presente, como sempre estamos

presentes e votando. O pedido de inversão de pauta do nosso Líder, Deputado Padre

João, foi no sentido de priorizar projeto que diz respeito ao Fundo Estadual de

Habitação. Pedimos que a discussão fosse antecipada porque é projeto

importantíssimo para o povo de Minas Gerais. Agora, é fundamental restabelecer a

verdade dos fatos. Esta Casa é composta de 77 Deputados. Qualquer votação em

Plenário precisa ter, pelo menos, 39 Deputados. Nesta noite, estão presentes

somente 28 Deputados, Sr. Presidente, e, diga-se de passagem, 15 deles são do

Bloco de Oposição PT-PMDB-PCdoB. Estamos aqui para votar o projeto. Causa-me

estranheza este tipo de argumento, e ele nem sequer pode ser levado a sério.

Quando se aventa, no microfone da Assembleia Legislativa, a possibilidade de rasgar

o Regimento Interno da Casa, está-se fazendo desserviço à democracia.

Consideramos fundamental votar o projeto da mata seca, que é muito importante para

o Norte de Minas. Nosso Bloco está fechado favoravelmente ao projeto, e o

votaremos na hora em que for colocado em pauta. Queremos votar o projeto;

entretanto não podemos abrir brechas para inseguranças jurídicas, pois há muitos

inimigos do Norte de Minas aqui. Corremos o risco, ao votar projeto sem quórum, de

declararem a nulidade da votação lá na frente. Não compactuamos com isso.

Queremos votar o projeto e estamos aqui para isso, mas é preciso que os Deputados

estejam presentes. Eles são remunerados para isso. Não se admite nenhum

argumento de não estarem aqui para votar, pois o Norte de Minas está precisando

que o projeto seja votado. Não mudaremos o assunto aqui. O concreto é que, de 77

Deputados, apenas 28 estão presentes, e o Norte de Minas cobrará esta fatura dos

Deputados que não estão aqui. Esse é o fato. Essa é a realidade. Ou não querem

votar a favor do Norte de Minas? Ou não querem votar a favor da modificação da

legislação para deixar o produtor rural trabalhar lá na mata seca? Essa é a realidade.

O PT, o PMDB e o PCdoB estão aqui cumprindo sua função institucional. Muito nos
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preocupa, em plena terça-feira à noite, não haver Deputados aqui. O que está

acontecendo? Será que os Deputados estão insatisfeitos, porque o Governador do

Estado não está pagando as emendas parlamentares? Será que nenhum Deputado

aqui está recebendo emenda parlamentar, por isso está insatisfeito, boicotando o

Plenário da Casa? Se for assim, o Governador Anastasia tem de repensar sua

posição. Ou será o contrário, Sr. Presidente? Será que a base governista recebeu

tantas emendas que não está tendo tempo de vir aqui para votar, já que tem de

distribuí-las em suas bases? Esse é o questionamento. De repente, estão com

emendas demais, pois a Oposição não recebeu emendas, teve suas emendas

vetadas. Estamos aqui para votar. De repente, a Situação está recebendo emendas

demais e precisa de tempo para distribuí-las pelo Estado afora. Ou, então, não está

recebendo emenda alguma e quer dar recado para o governo. Mas, pelo amor de

Deus, isso não pode ser feito em cima da responsabilidade de estar aqui para votar.

Estamos aqui para votar, assim como sempre estivemos. Sempre votamos a favor de

Minas Gerais. Sempre votamos todos os projetos que consideramos benéficos ao

povo de Minas. Estamos aqui para votar o projeto da mata seca e o do fundo estadual

de habitação. Agora, com 28 Deputados, não votamos, pois, se votarmos, correremos

o risco de anularem lá na frente, e não compactuamos com essa ilegalidade. Estamos

aqui para defender a votação e o Regimento da Casa. Esperaremos o Deputado

Padre João falar e estaremos satisfeitos. Estamos aqui para votar.

Questão de Ordem

O Deputado Padre João - Em um primeiro momento, votei. Só não votei na

verificação. Sr. Presidente, é importante dizer que o requerimento que apresentamos

era no sentido da inversão dos projetos que estão em discussão. Os projetos que

estão em votação permaneceriam. Agora foi constatado aqui que não havia quórum

para votação. Isso é o que foi verificado. Na semana passada, foi negado à Oposição

usar a palavra aqui. Foi negada a tribuna no momento sagrado do pinga-fogo. Foi

pedido o encerramento da reunião porque não havia quórum. Nesta Casa, não é

prática pedir o encerramento no período da tarde, nas reuniões ordinárias. Isso é o

que foi constatado. Então, se é negado o debate, a discussão, a fala, ora, pior é votar

sem quórum, como o Deputado Carlin Moura muito bem disse, o que pode invalidar a
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votação. Posteriormente, qualquer segmento ambientalista pode entrar com pedido

para tornar nula, sem efeito a votação. Queremos votar. O requerimento antecipava a

discussão do Projeto de Lei nº 3.858, que cria o fundo estadual de habitação,

antecipando a discussão desse projeto. Queremos votar, porque são projetos

importantes, sim. Agora, mais importante é a presença dos Deputados. Na verdade,

quando se trata de mata seca, sobre o discurso que me antecedeu, vejam bem, o IEF

tem o amparo legal para autorizar o desmate, sobretudo nas áreas de assentamento.

Na área do Jaíba, existe amparo legal. O que falta é decisão do governo, é vontade

do governo. Isso é o que falta. Nunca há impedimento pleno para desmate de mata

atlântica nem de mata seca. Vamos a Congonhas, a Jeceaba, onde está sendo

desmatada a mata atlântica. Mas qual é o interesse? Há grande empresa que está se

instalando. Vamos a Laranjal, por exemplo, há usina hidrelétrica. V. Exa. mesmo,

Presidente, é testemunha, porque participou quando houve autorização aqui para o

corte do pequi na região de Sete Lagoas. Isso aconteceu porque está lá grande

empresa. Deputado Gil Pereira, na verdade, o que falta neste governo é compromisso

com os pobres, com os menos favorecidos, com quem está lá debaixo da lona, há 8

ou 10 anos. Sim. Sou capaz de citar aqui D. Domingas, na Fazenda dos Padres, área

que foi desapropriada pelo Incra para reforma agrária. Houve desapropriação, mas

não há licença do IEF para desmate. Foram assentadas as famílias. Portanto, nessa

área que é para 80 famílias, o IEF está autorizando agora, em vez de 80 famílias, que

lá sejam assentadas apenas 8 famílias. Então falta decisão do governo. No dia em

que tivermos governo do Estado voltado para os pobres, aí sim resolveremos essa

situação de mata seca, de mata atlântica, de qualidade de vida, de fato, para o ser

humano. Agora, há autorização de corte de mata atlântica. Quando o Copam não

consegue a licença, o Secretário de Estado dá a licença “ad referendum” e atropela

todos os pareceres técnicos da Feam. Garante a licença de instalação de grandes

empreendimentos neste Estado, mas não permite o assentamento de famílias que

estão lutando para serem agricultores familiares. Muito obrigado.

Declarações de Voto

A Deputada Ana Maria Resende - Sr. Presidente, o que foi dito aqui não condiz com

a realidade. Desde 1980, o Norte de Minas não via uma estrada ser asfaltada, mas o
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atual governo asfaltou praticamente todas as estradas daquela região. Sabemos que,

sem estrada asfaltada, investimentos não chegam, o progresso não chega. Na

Secretaria de Saúde, a cada R$1,00 destinado a outras regiões, R$3,00 foram para o

Norte de Minas, com o objetivo de buscar igualdade. Sobre os assentamentos,

devemos observar que o Incra não está repassando o devido aos assentados. Em

Várzea da Palma, por exemplo, há assentamentos que estão ao deus-dará. Esse

projeto da mata seca é importante para a nossa região, é importante para o produtor

rural, porque nós, do Norte de Minas, temos a economia baseada nos setores

primário e terciário. A agropecuária precisa desse projeto aprovado. Em nome de

toda a bancada do Norte de Minas, solicito que, na próxima reunião, a Casa coloque

todos os Deputados aqui para que possamos votar. Deputado Gil Pereira, o meu

projeto de criar o Dia das Gerais ficou na pauta das reuniões desta Casa por mais de

um mês e, como não conseguimos votá-lo, o retiramos. Assim como o Governador

Aécio Neves e o Governador Anastasia têm carinho, compromisso e responsabilidade

em promover mudanças no Norte de Minas, esta Casa também deve assumir a sua

responsabilidade com essa região e colocar todos aqui para votar. Estamos aqui para

votar; temos compromisso com o nosso povo. Muitos buscam voto em nossa região,

mas não estão aqui para votar o desenvolvimento e o progresso do Norte de Minas.

Então, quero que todos os telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia

analisem bem quem está buscando votos no Norte de Minas, mas não está aqui para

votar o projeto, porque precisamos contar com Deputados comprometidos com o

nosso povo e com o desenvolvimento da nossa região, como o Governador Anastasia

está. Muito obrigada, Sr. Presidente.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Ouso dizer que, embora não faça campanha

no Norte de Minas nem lá vá buscar votos, por causa da minha luta e do meu

trabalho nesta Casa, Deputada Ana Maria Resende, também mereço os votos do

Norte de Minas e os receberei com muito prazer, com muita satisfação. Sou

Deputado do Estado. Não estou tratando aqui de uma região. Não temos que tratar a

questão da mata seca porque é do Norte de Minas: temos que tratá-la porque é uma

questão ambiental séria e importante. Por isso mesmo foi apresentada aqui pelos

nossos colegas Deputados a preocupação de que essa votação não se faça de
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maneira diminuta, aquém do que deve e aquém do dever dos parlamentares. Assim,

não tenho nenhum constrangimento em merecer os votos de Minas pelo que faço

pelo nosso Estado. Estamos aqui para isso; estamos aqui para discutir um tema da

mais alta relevância. E é importante refletirmos, neste momento, sobre os dados mais

recentes que mostram e demonstram que Minas tem sido um dos Estados que mais

provoca desmatamento no Brasil. Devemos cuidar não só do desmate, não só de

criar e oferecer condições para que os trabalhadores tenham espaço de trabalho no

Norte de Minas e em todas as outras regiões, mas também para que este Estado seja

o espaço de acolhimento permanente do nosso tempo e das próximas gerações.

Questão de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Considerando a importância deste debate, Sr.

Presidente, Deputado Doutor Viana, e não havendo número suficiente nem para

continuarmos a sua discussão, solicito a V. Exa. que encerre, de plano, os nosso

trabalhos. Espero que - e esse foi o clamor de todos os Deputados que me

antecederam - possamos ter, na próximas reuniões, número suficiente não só para

votar, mas também para refletir sobre os grandes desafios a serem enfrentados por

Minas. 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

amanhã, dia 2, às 9 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a

ordinária de amanhã, dia 2, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-

se a reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/5/2010

Às 10h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever

Lopes, Délio Malheiros e Marcus Pestana (substituindo o Deputado Walter Tosta, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Carlin Moura e Lafayette
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de Andrada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes,

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 discutir, em audiência pública, o monopólio do

Banco do Brasil na concessão de empréstimos consignados a servidores públicos em

Minas Gerais e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Eduardo Antônio Codos Santos,

Assessor Especial do Secretário de Estado de Fazenda, Simão Cirineu Dias; Caio de

Carvalho Pereira, Assessor-Chefe da Secretária de Estado de Planejamento e

Gestão, Renata Maria Paes de Vilhena; José Antônio Baêta de Melo Cançado,

Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor; Edson Antenor Lima Paula, Promotor

de Justiça de Defesa do Consumidor; Moisés Melo, Presidente da Associação dos

Contribuintes do Ipsemg, representando o Presidente da União Nacional dos

Servidores Públicos Civis do Brasil - UNSP-MG -, Sebastião Soares da Silva; Cláudio

Márcio Braga Vilaça, Presidente da Associação dos Jornalistas do Serviço Público -

AJOSP -; e Daniel Kaltembach, membro da Associação Brasileira dos Bancos - ABBC

-, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao

Deputado Délio Malheiros, autor do requerimento que deu origem ao debate, para

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

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

consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da

reunião e passa à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e

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

são aprovados requerimentos dos Deputados Délio Malheiros (2) em que solicita

sejam realizadas audiências públicas com a finalidade de debater o término da

vigência do convênio firmado entre a Caixa Econômica Federal e a Loteria do Estado

de Minas Gerais que permitia a comercialização dos jogos da Loteria Mineira; e a

nova legislação tributária do Município de Brumadinho, que alterou a base de cálculo

e as alíquotas do IPTU; Adalclever Lopes em que solicita seja encaminhado ofício ao

Procurador-Geral de Justiça, solicitando atuação dos Promotores titulares das
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Comarcas em que as Prefeituras Municipais concederam, sem licença, a folha de

pagamento e, em especial, o monopólio de empréstimos consignados a instituição

financeira; Carlin Moura em que solicita seja encaminhado ofício ao Procurador-Geral

da República solicitando abertura de procedimento, com o objetivo de apurar a

atuação do Banco do Brasil S.A. em Estados e Municípios e a possível afronta à Lei

de Licitações e Contratos; e Sávio Souza Cruz em que solicita seja encaminhado

ofício ao Governador do Estado, solicitando 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 estaduais. 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, 2 de junho de 2010.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 18/5/2010

Às 15h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes e Dilzon Melo, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a reunião

e, nos termos regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

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

informações sobre o Programa Minas + Seguro no Estado; a seguir, interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Aline de Freitas Veloso, Analista de

Agronegócios da Faemg e os Srs. Daniel de Paula Carneiro, Assessor Técnico da

Superintendência de Economia Agrícola da Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento; José Carlos Campello de Castro, Coordenador da

Subcâmara Técnica de Seguro Rural da Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento; João Augusto Guabiraba, Coordenador Estadual de

Crédito Rural da Emater-MG; e o ex-Deputado Estadual Vanderlei Jangrossi, que são
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convidados a tomar assento à mesa. Os Deputados Antônio Carlos Arantes e Dilzon

Melo, autores 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

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

passa à 3ª Fase da (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de

proposições que dispensam à apreciação do Plenário. A seguir, retira de pauta o

Requerimento nº 6.014/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença do Deputado Dilzon Melo 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, 24 de maio de 2010.

Padre João, Presidente.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

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

LEGISLATURA, EM 19/5/2010

Às 10h42min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Ruy Muniz, Carlin Moura e Duarte Bechir (substituindo o Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ruy Muniz, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 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 da pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento de correspondências publicadas

no “Diário do Legislativo”, nas datas mencionadas entre parênteses: de Professores

da Escola Estadual do Prata (6/5/2010), dos Srs. Antônio Gonçalves Maciel,

Presidente da Associação dos Docentes da Unimontes; Daniel Ferreira Coelho,

Presidente do DCE da Unimontes, e Milton Ricardo Silveira Brandão, Diretor do Sind-

Saúde; do Sr. Ronaldes Gonçalves Marques, Presidente da Câmara Municipal de

Nova Lima; e do Sr. Antonio Geraldo, Presidente da Câmara Municipal de Sobrália
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(7/5/2010). O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 4.487 e 4.492/2010

em turno único (Deputado Ruy Muniz). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 179/2007; 4.025, 4.103, e 4.113/2009;

4.140, 4.296, 4.327, 4.367 com a Emenda nº 1, 4.371 e 4.403/2010, que receberam

parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Requerimentos nºs 5.919, 5.941, 5.942, 5.943, 5.944, 5.945, 5.977,

5.981, 5.992 e 6.006/2010. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.846, 3.848 e

3.965/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlin Moura em que

solicita ao Procurador Valmir Peixoto Costa, Assessor Jurídico Chefe da Secretaria

de Estado da Educação, cópia de minuta do convênio a ser celebrado entre aquela

Secretaria e o Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu com vistas à

continuidade do Programa Nossa Horta, empreendido nas dependências da Escola

Estadual Bolívar Tinoco Mineiro; Gláucia Brandão em que solicita seja realizada

reunião com convidados para discutir a importância educacional e social da

Conspiração Metropolitana pela Educação Infantil; Dalmo Ribeiro Silva em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para enaltecer o Diretório da

Faculdade de Direito do Sul de Minas, com sede no Município de Pouso Alegre, que

completa 50 anos de fundação; Fahim Sawan em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a instalação de uma unidade da

Uemg no Município de Uberaba; Carlos Pimenta em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para debater a implantação da gestão plena da

educação nos Municípios mineiros. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 2 de junho de 2010.



____________________________________________________________________________
276

Gláucia Brandão, Presidente - Carlin Moura - Ana Maria Resende.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/5/2010

Às 14h51min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Adalclever Lopes, Dilzon Melo e Tiago Ulisses (substituindo o Deputado

Djalma Diniz, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Doutor Viana e Gustavo Corrêa.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara

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

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a deliberar sobre

proposições da Comissão e a apresentar o "Master Plan" do Aeroporto Indústria de

Confins, elaborado pela Consultoria Changai Airports International, além de

esclarecer detalhes do Projeto Cidade-Aeroporto a ser implementado no Aeroporto

Internacional Tancredo Neves, e comunica o recebimento de correspondência do

Deputado Federal Milton Monti, Presidente da Comissão de Viação e Transportes da

Câmara dos Deputados, informando sobre a liberação de linhas de transporte

interestadual de passageiros na região do Circuito Montanhas Mágicas da

Mantiqueira, conforme documento encaminhado pela Agência Nacional de

Transportes Terrestres. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir o Sr. Luiz Antônio Athayde Vasconcelos, Subsecretário de Assuntos

Internacionais do Estado de Minas Gerais, que é convidado a tomar assento à mesa.

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

considerações iniciais; logo após, passa a palavra ao convidado para que faça sua

exposição. Registra-se a presença dos Deputados Fábio Avelar e Elmiro Nascimento.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas

taquigráficas. O Deputado Gustavo Corrêa retira-se da reunião. 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
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apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 5.938, 5.960, 5.990 e 6.116/2010. O Deputado Doutor Viana

retira-se 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 Rosângela Reis em que

solicita seja encaminhado ao Diretor do DER-MG e ao Secretário de Estado de

Transportes e Obras Públicas pedido de providências para reiniciar as obras de

pavimentação na rodovia que liga a BR-458 ao Município de Pingo D'água; Célio

Moreira em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir as

obras do metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte, especialmente as obras

referentes ao ramal Calafate - Barreiro; Djalma Diniz em que solicita sejam

encaminhados ao Superintendente Regional do 6º DNIT-MG e ao Supervisor do DNIT

- Unidade de Teófilo Otôni pedido de providências para instalar barreira eletrônica ou

quebra-molas e para melhorar as sinalizações horizontais e verticais da BR-116, nas

proximidades do Km 198, no Município de Caraí, trecho onde se localiza a sede da

empresa Minas Brasil Minérios Ltda.; ao Superintendente do DNIT pedido de

providências para promover a execução de sinalização horizontal da BR-458, trecho

do Município de Ipatinga até BR-116; ao Diretor-Geral do DER-MG pedidos de

providências para restaurar a Rodovia MG que liga a BR-120 ao Município de Amparo

do Serra, com extensão de 12km; para restaurar a Rodovia MG-445, a partir do

entroncamento da BR-120 até o Município de Guaraciaba, com extensão de 18km, e

para promover melhorias da estrada estadual não pavimentada MG-326 que liga os

Municípios de Barra Longa a Ponte Nova, com extensão de 27km; Gustavo Valadares

em que solicita reunião com convidados para obter informações sobre o projeto de

revitalização do Anel Rodoviário; e que seja realizada visita da Comissão, com

convidados, às obras de reforma do Estádio Joaquim Henrique Nogueira, "Arena do

Jacaré", no Município de Sete Lagoas, e do Estádio Raimundo Sampaio,

"Independência". Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 2 de junho de 2010.
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João Leite, Presidente - Wander Borges - Padre João.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/5/2010

Às 15h13min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão,

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

Malheiros e Ruy Muniz. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia

Brandão, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que

considera aprovada, e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir, em audiência pública, 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, debater o tráfico de peças sacras e

obras de arte, bem como avaliar o risco de espoliação e sinistros do patrimônio

histórico. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra. Ângela Dolabela Cânfora, Gerente de Identificação da Diretoria de Proteção e

Memória do Iepha, e os Srs. Rodrigo Morais Fernandes, Delegado de Polícia Federal

e Chefe da Delegacia de repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente e Patrimônio

Histórico - Delemaph/SR/MG -, representando o Sr. Jerry Antunes de Oliveira,

Superintendente Regional da Polícia Federal em Minas Gerais, Carlos Roberto

Noronha, Presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas

Gerais - Iepha -, representando o Sr. Washington Tadeu de Mello, Secretário de

Estado de Cultura, e Marcos Paulo de Souza Miranda, Coordenador das Promotorias

de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Deputada Gláucia Brandão e os Deputados

Délio Malheiros e Ruy Muniz, autores do requerimento que deu origem ao debate,

tecem suas considerações iniciais. Logo após, a Presidente 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, 2 de junho de 2010.
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Gláucia Brandão, Presidente.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/5/2010

Às 10h15min, comparecem no Auditório da Casa da Cultura, na cidade de Rio

Pardo de Minas, o Deputado Padre João (substituindo o Deputado Carlos Gomes, por

indicação da Liderança do PT), membro da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Deputado Padre João assume a Presidência, declara aberta a reunião

e, nos termos regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é por ele subscrita. A Presidência informa que a reunião se destina a

debater a regularização e a alienação de terras devolutas no Município e região. A

seguir, comunica o recebimento do Ofício nº 64/2010, do Sr. Afonso Henrique de

Miranda Teixeira, Procurador de Justiça do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça de Conflitos Agrários - CAO-CA -, em que justifica a ausência

de representante da entidade na audiência pública e solicita seja-lhe enviada cópia

das nota taquigráficas da referida reunião. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Rogério Correia, Delegado Regional do MDA

em Minas Gerais; Rosário Dhon César Mota, Chefe da Divisão de Ordenamento

Fundiário do Incra em Minas Gerais; Manoel da Silva Costa Júnior, Secretário de

Estado Extraordinário para Assuntos de Reforma Agrária e Diretor-Geral em exercício

do Iter-MG; Antônio Pinheiro da Cruz, Prefeito Municipal de Rio Pardo de Minas;

Vereador José Maria Ferreira dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Rio

Pardo de Minas; Alvimar Ribeiro dos Santos, Coordenador da Comissão Pastoral da

Terra - CPT -; Carlos Dayrell, Pesquisador, em Ciências Agrárias, do Centro de

Agricultura Alternativa do Norte de Minas; Elizeu José de Oliveira, representante do

Movimento de Articulação dos Sindicatos Organizados do Alto Rio Pardo; Elmy

Pereira Soares, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Pardo de

Minas; Eduardo Nascimento, representante da Fetaemg, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Deputado Padre João, autor do requerimento que deu origem ao

debate, tece suas considerações iniciais e, a seguir, passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
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conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos

ordinários da reunião e, cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença 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, 1º de junho de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dilzon Melo - Carlos Gomes.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

26/5/2010

Às 9h45min, 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

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

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

a reunião se destina a discutir a apuração de homicídios ocorridos nos Municípios de

São José da Lapa e Vespasiano entre os anos de 2004 a 2009, supostamente

cometidos por um grupo de extermínio e a discutir e votar proposições da Comissão.

A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Ana

Glaura Soares e Ruivo, Delegada da 3ª Regional de Polícia Civil de Vespasiano; o

Ten.-Cel. PM Valter Braga, Subcorregedor da Polícia Militar de Minas Gerais,

representando o Cel. Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da Polícia Militar

de Minas Gerais; os Srs. André Estêvão Ubaldino Pereira, Procurador de Justiça e

Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado de

Minas Gerais - CAO-Crimo; Elcides José Batista Guimarães, Chefe do 3º

Departamento de Polícia Civil de Vespasiano; José Olegário de Oliveira, Delegado da

1ª Delegacia de Vespasiano; Luiz Felipe de Miranda Vheik, Promotor de Justiça;

Daniel de Oliveira Malard, Promotor de Justiça; Cláudio dos Santos Braga, pai da

vítima; e Felisberto Egg de Resende, advogado dos acusados, os quais são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência, na qualidade de um dos autores

do requerimento que deu origem ao debate, passa a fazer suas considerações

iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
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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 e Tenente Lúcio (2) em que solicitam seja encaminhado à Corregedoria da

Polícia Militar de Minas Gerais pedido de informações sobre a conduta funcional, bem

como os processos judiciais, do Cabo PM Rodnei Balbino Leonardi, acusado de

comandar um suposto grupo de extermínio com atuação no Município de São José da

Lapa; seja realizada visita aos familiares das vítimas desse suposto grupo de

extermínio com atuação no Município de São José da Lapa entre os anos de 2004 e

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, 1º de junho de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Tenente Lúcio.

ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

26/5/2010

Às 10 horas, 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, que dá por aprovada, e a subscreve. A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em audiência pública,

problemas relacionados à Empresa Gerdau no Município de Ouro Branco. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria

Aparecida Junqueira Campos, Presidente da Câmara Municipal de Ouro Branco;

Nilma Aparecida da Silva, Chefe de Gabinete, representando o Prefeito Municipal de

Ouro Branco, Pe. Rogério de Oliveira; e os Srs. Geraldo da Silva Filho, Presidente da

Associação dos Compradores das Ações da Açominas; Rui Barbosa Santana da

Silva, advogado da Associação dos Compradores das Ações da Açominas; Geraldo
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Araújo Silva, membro da Coordenação Nacional de Lutas - Conlutas -, Gilberto

Antonio Gomes, Coordenador da Federação Democrática dos Metalúrgicos de Minas

Gerais; e Oraldo Soares Paiva, Diretor da Federação Democrática dos Metalúrgicos

de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na

qualidade de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

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

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

nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 2 de junho de 2010.

Durval Ângelo, Presidente - Délio Malheiros - Vanderlei Miranda.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 26/5/2010

Às 14h38min, 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

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

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

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

reunião se destina a discutir projetos de intervenções viárias no Município de Belo

Horizonte, em vista da Copa do Mundo de 2014, e dá ciência de correspondência

publicada no “Diário do Legislativo”, no dia 20/5/2010: ofícios da Sra. Mariana Abreu,

Assessora do Deputado Federal Paulo Piau, e dos Srs. Luiz Alberto Albuquerque

Souza, Chefe de Gabinete do Deputado Federal Aelton Freitas, e Júlio Delgado e

Humberto Souto, Deputados Federais; do Sr. Valdir Cardoso Neves, Chefe de

Gabinete da Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo do

Ministério do Turismo; do Sr. Marcello Siqueira, Diretor de Administração e Finanças

da Codemig. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

os Srs. Rogério Carvalho Silva, Gerente de Coordenação da Mobilidade Urbana da
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BHTRANS, representando Maria Fernandes Caldas, Consultora Técnica

Especializada da Secretaria Municipal de Políticas Urbanas; Roger Gama Veloso,

Diretor Operacional, e Maria Luisa Moncorvo, Diretora de Projetos, representando

Fernando Antônio Costa Jannotti, Superintendente da Sudecap; Eder Sá Alves

Campos, empreendedor público, representando Fernando Ladeira Fernandes,

Gerente do Comitê Executivo da Copa de 2014; José Maria Afonso, proprietário da

Lastro Editora; Marcelo Fernandes da Costa, Presidente do Instituto Mineiro de

Engenharia Civil - Imec -; Odir Santos Júnior, Vice-Presidente do Instituto Nacional de

Engenharia Civil, Diretor do Instituto Mineiro de Engenharia Civil e Presidente do

Instituto Águas da Terra; Willian Pereira, Vereador do Município de Ibirité, 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, 1º de junho de 2010.

Alencar da Silveira Jr., Presidente.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

26/5/2010

Às 20h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Gilberto Abramo, Padre João, Sebastião Costa e Délio Malheiros, membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Sargento Rodrigues,

Weliton Prado, Eros Biondini e Carlin Moura. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O
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Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 4.541, 4.546 e 4.560/2010

(Deputado Sebastião Costa); 4.553/2010 (Deputado Delvito Alves); 4.547 e

4.554/2010 (Deputado Gilberto Abramo); 4.539, 4.548 e 4.557/2010 (Deputado Padre

João); 4.538, 4.544, 4.551, 4.552 e 4.556/2010 (Deputado Chico Uejo); 4.537, 4.542,

4.543, 4.550 e 4.555/2010 (Deputado Célio Moreira); 4.540, 4.545 e 4.549/2010

(Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

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

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, do Projeto de Lei nº

4.491/2010 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição). O

Projeto de Lei Complementar nº 59/2010, no 1º turno, é baixado em diligência à

Secretaria de Estado de Educação e à Secretaria de Defesa Social (relator: Deputado

Sebastião Costa). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do

Projeto de Lei Complementar nº 60/2010 na forma do Substitutivo nº 1, no 1º turno, o

Presidente defere o pedido de vista do Deputado Gilberto Abramo. Verificando a

inexistência de quórum, o Presidente agradece a presença dos parlamentares,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Padre João -

Célio Moreira.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/5/2010

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar e

Sávio Souza Cruz, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir a
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instalação de empreendimento verticalizado na orla da lagoa central de Lagoa Santa

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

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Carlos Eduardo Ferreira Pinto, Coordenador

das Promotorias de Justiça de Defesa dos Rios das Velhas e Paraopeba,

representando os Srs. Luciano Luz Badini Martins, Promotor de Justiça do Ministério

Público do Estado de Minas Gerais e Coordenador do Centro de Apoio Operacional

das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente - CAO-MA - e Marcos Paulo

de Souza Miranda, Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas

Gerais e Coordenador da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Histórico,

Cultural e Turístico do Estado de Minas Gerais; Frederico Binato, Procurador-Geral

do Município de Lagoa Santa, representando o Sr. Rogério César de Matos Avelar,

Prefeito Municipal de Lagoa Santa; José Quintino Marques, Presidente da Câmara

Municipal de Lagoa Santa; a Sra. Vera Chacham, Diretora de Proteção e Memória do

Iepha-MG, representando o Sr. Carlos Roberto Noronha, Presidente do Iepha-MG; o

Sr. Luiz Antônio Cruz Souza, Diretor da Escola de Belas Artes da UFMG; a Sra.

Patrícia Boson, liderança local; os Srs. Procópio de Castro, Presidente do Subcomitê

de Bacias do Ribeirão da Mata; Ivson Rodrigues, Presidente do Conselho Consultivo

da APA Carste de Lagoa Santa, e a Sra. Maria de Fátima Guimarães Gouvea,

Diretora de Meio Ambiente do Circuito Turístico das Grutas, que são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Sávio Souza

Cruz, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações

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

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

notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Carlos Gomes.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 27/5/2010
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Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Agostinho Patrus

Filho, Antônio Júlio, Inácio Franco, Dalmo Ribeiro Silva e Domingos Sávio

(substituindo os dois últimos, respectivamente, os Deputados Zé Maia e Lafayette de

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

Está presente, também, o Deputado Doutor Rinaldo Valério. 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 e comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no

“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios das Sras.

Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão, e Júnia Cristina França

Santos Egídio, Coordenadora-Geral de Convênios da Secretaria Executiva do

Ministério do Turismo (2); e dos Srs. Rômulo Martins de Freitas, Superintendente

Regional da CEF; Humberto Miranda Cardoso, Diretor de Gestão Interna da

Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (3) (20/5/2010); Marx Fernandes dos

Santos, Gerente Regional de Negócios da CEF (5); e das Sras. Rosani A. Araújo,

Coordenadora de Logística e Execução do Ministério da Ciência e Tecnologia (2), e

Vera Lúcia Gonçalves Vidigal Maciel, Diretora da Superintendência de Organização e

Atendimento Educacional, da Secretaria de Educação (4), e do Diretor Executivo do

Fundo Nacional de Assistência Social (21/5/2010). A seguir 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. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, no 1º

turno, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.100

e 3.783/2009 (Deputado Antônio Júlio); 3.785 e 3.787/2009 (Deputado Adelmo

Carneiro Leão); e 4.047/2010 (Deputado Zé Maia). 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 3.857, 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. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
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aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.316/2010 (relator: Deputado Inácio

Franco); e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.783/2009 (relator:

Deputado Antônio Júlio); 3.785/2009 (relator: Deputado Inácio Franco, em virtude de

redistribuição); e 3.787/2009 (relator: Deputado Agostinho Patrus Filho, em virtude de

redistribuição); e 4.047/2010 (relator: Deputado Zé Maia) com as Emendas nºs 1, da

Comissão de Constituição e Justiça. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

próxima reunião ordinária, desconvoca a reunião extraordinária de hoje, às 14 horas,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2010.

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

Andrada.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 31/5/2010

Às 10h15min, comparece no Auditório do Sesc-Senac de Teófilo Otôni, o Deputado

Paulo Guedes, membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Paulo Guedes, declara aberta a reunião e, nos termos

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

subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a debater o Decreto nº

44.035, de 2005, que disciplina a autorização para prestação de serviço fretado de

transporte rodoviário intermunicipal de pessoas e altera o Decreto nº 32.656, de

14/3/91, e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra.

Beatriz Abib de Falco Marinelli, Superintendente de Serviços de Transporte de

Passageiros Substituta, justificando a ausência da ANTT na reunião, tendo em vista

que compete a essa instituição tão somente a regulamentação dos transportes

fretados interestadual e internacional de passageiros, e do Sr. José Élcio Santos

Monteze, Diretor-Geral do DER-MG, agradecendo o convite e informando a

impossibilidade de comparecer à reunião, em virtude de compromissos assumidos

anteriormente. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

os Srs. Vereador Renan Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Teófilo Otôni;
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Vereador João Bosco Jardim dos Santos, da Câmara Municipal de Teófilo Otôni;

Sinval Nobre Handeri, Presidente do Sindicato do Comércio de Teófilo Otôni,

representando o Diretor-Secretário da Federação do Comércio de Bens, Serviços e

Turismo de Minas Gerais - Fecomércio -, Sr. Iesser Anis Lauar; Conrado Di Mambro

Oliveira, da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais -

Fecomércio -, e Dizon Mota, Presidente da Cooperativa dos Transportadores

Autônomos da Região do Vale do Mucuri - Cooperauto -, que são convidados a tomar

assento à mesa. Na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, o

Presidente tece 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 nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença 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, 2 de junho de 2010.

Paulo Guedes, Presidente - Wander Borges - João Leite.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/6/2010

Às 10h15min, comparece no Solar dos Montes, no Município de Santana dos

Montes, 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, em

audiência pública, as potencialidades turísticas do Município de Santana dos Montes

e região, visando especialmente à Copa do Mundo de 2014. A Presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Anamaria Vaz de Assis Medina,

proprietária da Pousada Solar dos Montes e Presidente da Associação Amigos de

Santana dos Montes; e os Srs. Nelson Ferreira de Faria, Prefeito Municipal de

Santana dos Montes; Benedito Apolônio da Costa, Presidente da Câmara Municipal

de Santana dos Montes; José Geraldo Dutra, Secretário Municipal de Turismo e
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Presidente do Conselho Municipal de Turismo; José Maria Fernando Medina, Vice-

Presidente do Conselho Municipal de Turismo; Robinson de Castro, Presidente do

Circuito Turístico Vilas e Fazendas de Minas; e Pascoal Fausto Vale, Prefeito de

Queluzito, que são convidados a tomar assento à mesa. Na condição de autor do

requerimento que deu origem ao debate, o Presidente 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 convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2010.

Eros Biondini, Presidente - Fábio Avelar - Wander Borges.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/6/2010

Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Vanderlei Miranda e Délio Malheiros (substituindo o Deputado Antônio Genaro, por

indicação da liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Vanderlei Miranda,

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

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

reunião se destina a debater, em audiência pública, as violações aos direitos

humanos, ambientais e de moradia aos cidadãos de Lagoa Santa, decorrentes da

construção de hotéis e pousadas nas bacias das lagoas e comunica o recebimento da

seguinte correspondência: ofícios da Sra. Jô Moraes, Deputada Federal,

agradecendo o envio das notas taquigráficas da reunião que tratou do Projeto de Lei

nº 7.703/2006, que dispõe sobre o exercício da medicina; e dos Srs. Fernando

Machado Furtado, residente em Tombos, encaminhando à Comissão pedido de

providências para fiscalização da atividade da Procuradoria-Geral de Justiça do

Estado de Minas Gerais, que, segundo informações, é cliente público do Laboratório

LabGene-Agrogenética, de Viçosa; Weliton Prado, Deputado Estadual,
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encaminhando cópia do boletim de ocorrência referente à denúncia apresentada

durante audiência pública da Comissão realizada em 18/5/2010, que debateu as

ameaças e perseguições sofridas pelos professores da rede estadual de ensino que

lutam pela implementação do piso nacional de magistério de R$ 1.312,00 no Estado;

Desembargador Célio César Paduani, Corregedor-Geral de Justiça, 3ª Região,

prestando informações em atenção ao Ofício nº 737/2010/SGM; André Chagas, do

Movimento Gay de Alfenas e Região Sul de Minas, encaminhando, para tomada de

providências, denúncia de agressão física, verbal, atos de homofobia supostamente

cometidos por seguranças na festa Ibiza dentro de uma boate GLS; da Algo Mais

Artes Gráficas de Porto Alegre, encaminhando quatro exemplares do “Informe 2010 -

Anistia Internacional - O Estado dos Direitos Humanos no Mundo”, e de

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

parênteses: ofícios da Sra. Maria Marlene Almeida, Chefe de Gabinete (substituta) do

Ministro das Cidades; e dos Srs. Sérgio Penna, Chefe de Gabinete da Presidência do

Senado Federal; Júlio Delgado, Deputado Federal; Hélio Costa, Senador da

República; Alexandre Silveira, Deputado Federal; Marco Antônio Monteiro de Castro,

Chefe da Polícia Civil; Fabiano Torres Bastos, Coordenador de Política Prisional da

Defensoria Pública; Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Administração

Prisional; Luciano Losekann, Juiz Auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de

Justiça; e Antônio Lima Bandeira, Presidente da Emater-MG (20/5/2010); da Sra.

Mônica R. C. Rolla Toledo, Promotora de Justiça, e do Cel. PM Márcio Martins

Sant’Ana, Chefe do Estado-Maior da PMMG (21/5/2010); do Ten.-Cel. PM Ronaldo

Resende dos Anjos, Comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar (22/5/2010);

Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (28/5/2010). A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Ana Íris Teixeira

Silveira, representante do Movimento Preserve a Lagoa; Maria Elisa Castellanos

Solá, arqueóloga, ecóloga e pesquisadora da região; Luci Rosa da Silva, Presidente

da ONG Glav - Gruta Lapinha Viva; Vereadora Aline Aires de Souza, do Município de

Lagoa Santa; e os Srs. Gustavo Corgosinho Alves de Meira, Defensor Público,

representando Belmar Azze Ramos, Defensor Público- Geral do Estado de Minas

Gerais; William dos Santos, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-
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MG; Procópio de Castro, Presidente do Subcomitê do Ribeirão da Mata e Mobilizador

do Projeto Manuelzão; Joaquim Martins da Silva Filho, Procurador-Chefe da

Fundação Estadual de Meio Ambiente - Feam -; Lancaster Fernandes dos Santos,

Presidente do PV de Lagoa Santa; e Rogério Sepúlveda, Presidente do Comitê de

Bacias Hidrográficas Velhas, 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 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

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

aprovação com a Emenda nº 1, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.525/2008 (relator:

Deputado Vanderlei Miranda). Registra-se a presença da Deputada Gláucia Brandão.

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 relatórios das visitas ao Presídio de Caratinga e à Apae de

Inhapim, realizadas no dia 14/5/2010, a seguir: “Relatório de Visita - Comissão de

Direitos Humanos - Local visitado: Apae de Inhapim - Apresentação: Em 14/5/2010,

às 11 horas, a Comissão de Direitos Humanos esteve presente na Associação de

Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – de Inhapim. Nessa visita, foi representada

por seu Presidente, Deputado Durval Ângelo, autor do requerimento que a propiciou.

O propósito foi averiguar a situação dessa instituição, em especial as denúncias de

que haveria risco de se encerrarem suas atividades por falta de recursos,

configurando violação aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. No

mesmo dia, às 9 horas, houve audiência pública da Comissão na Câmara Municipal

de Inhapim, igualmente requerida pelo Deputado Durval Ângelo, visando a debater os

mesmos assuntos que motivaram a visita e ainda a denúncia de que a Prefeitura

Municipal não estaria repassando à Apae os recursos orçamentários legalmente

devidos. Além do Presidente da Comissão, acompanharam a visita as seguintes

autoridades: Denise Chagas e Nádia de Oliveira Rocha, Vereadoras; João Batista
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Marques, Vice-Prefeito de Inhapim; Marli Barbosa de Castro, Diretora da Apae; Pedro

Euzébio Sobrinho, ex- Prefeito de Dom Cavati. Relato: A Comissão entrou na Apae

de Inhapim, situada na Rua Padre Vigilato, 144, em companhia da Diretora, Marli

Barbosa de Castro, que a recebeu adequadamente, prestando-lhe as informações e

entregando-lhe os documentos solicitados. Ato contínuo, passou a inspecionar a

instituição, cujas instalações lhe foram totalmente franqueadas, bem como à equipe

de jornalistas, técnicos de vídeo e consultores da ALMG. Essa unidade da Apae foi

criada em 5/6/97. Sua sede própria foi inaugurada em 7/4/2001: um prédio de 3

pavimentos, amplo e com bom acabamento. A Lei nº 13.497, de 5/4/2000, declarou-a

de utilidade pública, bem antes que a Lei nº 18.509, de 6/11/2009, estendesse tal

declaração a todas as unidades da Apae no Estado. Sua atual Diretoria Executiva,

com oito membros, é presidida por José Marques de Andrade, que não acompanhou

a visita, como também não participou da audiência na Câmara Municipal, realizada

duas horas antes. Além dos Diretores Executivos, a Apae tem dois Autodefensores,

seis Conselheiras de Administração, nove Conselheiras Fiscais e um Procurador-

Geral. As fontes de recursos que custeiam suas atividades, serviços e projetos têm

origem diversificada: própria (prestação de serviços, bem como mensalidades e

doações de membros ou associados), privada (doações e parcerias com empresas e

outras entidades privadas, além de doações eventuais), pública (subvenções,

convênios e parcerias com órgãos ou entidades públicos) e internacional (entidades e

organizações privadas ou entes públicos, como países estrangeiros, ONU e outros).

A instituição mantém parcerias com o Ministério Público, a Prefeitura Municipal, a

Sedese e o Banco do Brasil. Também recebe aportes do SUS e do Fundeb. Os

recursos beneficiaram, em 2009, 182 usuários. Para 2010, há previsão de 162,

diminuição derivada da inserção de alguns educandos na rede regular de ensino. As

crianças e adolescentes atendidos são provenientes de famílias pobres dos

Municípios de Inhapim e Dom Cavati, com renda “per capita” inferior a meio salário

mínimo. Segundo seu Plano de Ação 2010, a Apae de Inhapim adota como missão

“promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientações, prestação

de serviços e apoio à família, direcionadas à melhoria de qualidade de vida da pessoa

portadora de deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária”. Nessa
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perspectiva, baseia-se nas diretrizes norteadoras do movimento apaeano. Para

realizar suas ações, mantém na folha de pagamento 1 diretora, 1 secretária, 1

supervisora, 16 professores, 2 fisioterapeutas, 1 psicóloga, 1 fonoaudióloga, 1

assistente social, 1 terapeuta ocupacional, 1 dentista, 1 neurologista, 3 funcionários

para serviços gerais, 7 estagiários, 1 motorista e 1 motobói. Ao percorrer as

dependências da instituição e conversar com seus usuários, a Comissão constatou a

boa qualidade do serviço prestado pelos profissionais e recebeu informações sobre a

metodologia e as atividades realizadas. A seguir, foi-lhe apresentada uma exposição

diversificada de bens artesanais produzidos pelos usuários, que expressam

motivação, empenho e sensibilidade. Um desses trabalhos merece especial menção:

o aluno Gustavo, com 18 anos e cegueira total desde tenra idade, dedica-se a

compor esculturas em argila com bustos humanos de proporções anatômicas

adequadas e notável detalhamento formal, inclusive nos olhos. A professora informou

que a técnica do educando incorporava toques em seu próprio corpo. No caso de

peças com motivo feminino, orientava-se pelas instruções verbais de outras pessoas,

associando, pois, a audição ao tato. Conclusão: 1) Diagnóstico - As denúncias que

motivaram a audiência e a visita se confirmaram, uma vez que a Apae de Inhapim

teve suas verbas cortadas pela metade. Estava sem receber recursos desde janeiro,

fato ainda mais grave quando se considera que parte dos fundos embutidos no

repasse geral da Prefeitura é carimbada, como os provenientes do Fundeb (merenda

escolar e transporte) e do SUS (pagamento por procedimentos efetuados). Caso tal

situação não seja revertida, poderá acarretar o encerramento das atividades da

instituição. Alguns servidores já haviam sido exonerados. Na audiência pública, o

Secretário Municipal de Administração, que representou o Prefeito, alegou que a

suspensão de suas obrigações na parceria derivava de dificuldades provocadas por

atrofia nos repasses federais ao Município em conjuntura de crise econômica e

também de irregularidades na prestação de contas da Apae. Diante da repercussão

do ocorrido e da presença significativa de cidadãos na audiência pública, o

representante do Executivo Municipal comprometeu-se a resolver o problema a partir

de junho. Por sua vez, o representante da Gerência-Geral de Saúde de Coronel

Fabriciano, também presente, anunciou que, tendo-se em vista revisão de métodos
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na Secretaria de Estado de Saúde, os contratos com a Apae de Inhapim seriam

renovados e o Município ficaria obrigado a repassá-los, o que significaria um aporte

entre 22 e 25 mil reais proveniente do SUS. 2) Providências - Diante do quadro

verificado, foram considerados suficientes os seguintes ofícios, requeridos na

audiência pública realizada pela manhã: a) a Grimaldo de Oliveira Bicalho, Prefeito

Municipal de Inhapim, encaminhando-lhe as notas taquigráficas da 25a Reunião

Extraordinária desta Comissão e solicitando-lhe a providência de repassar à Apae de

Inhapim os recursos relativos a merenda escolar e subvenção municipal; b) a Bruno

Schiavo Cruz, Promotor de Justiça da Comarca de Inhapim, encaminhando-lhe as

notas taquigráficas da 25a Reunião Extraordinária desta Comissão e solicitando-lhe a

providência de fiscalizar o repasse à Apae de Inhapim dos recursos relativos a

merenda escolar e subvenção municipal; c) a Geraldo Vieira de Freitas, Presidente da

Câmara Municipal de Inhapim, encaminhando-lhe as notas taquigráficas da 25a

Reunião Extraordinária desta Comissão e solicitando-lhe a providência de fiscalizar o

repasse à Apae de Inhapim dos recursos relativos a merenda escolar e subvenção

municipal; d) à Gerência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano, encaminhando-

lhe as notas taquigráficas da 25a Reunião Extraordinária desta Comissão e

manifestando-lhe aplauso pelo retorno dos pagamentos do SUS à Apae de Inhapim.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2010. Deputado Durval Ângelo, Presidente da

Comissão de Direitos Humanos”. “Relatório de Visita - Comissão de Direitos

Humanos. Local visitado: Presídio de Caratinga. Apresentação: Em 14/5/2010, às 14

horas, a Comissão de Direitos Humanos visitou o Presídio de Caratinga. Foi

representada por seu Presidente, Deputado Durval Ângelo, também autor do

requerimento que propiciou a visita, que teve como propósito averiguar a situação

dessa unidade prisional, avaliar as condições em que ali se encontram os detentos e

recolher informações sobre supostas violações aos direitos humanos, incluindo

práticas de abuso de autoridade, espancamentos e tortura. Acompanharam a visita

Giovani Martins Gouveia, Diretor-Geral interino, e Nilton Rodrigues Júnior, Diretor de

Segurança, além de Agentes Penitenciários lotados na unidade. Relato: 1) A situação

do presídio - A Comissão entrou no presídio acompanhada pelo Diretor-Geral interino,

no cargo desde janeiro deste ano, que a recebeu adequadamente, prestando-lhe as
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informações solicitadas. Ato contínuo, passou a inspecionar o estabelecimento, que

lhe foi franqueado, bem como à equipe da ALMG. O complexo, inaugurado em

18/6/2008, após desativação da antiga cadeia pública, situa-se em área de 20.000m²

e possui boas instalações físicas. No que diz respeito à segurança, o terreno externo

deixa a desejar, pois é montanhoso: oferece pouca visibilidade e exige controle

especial, uma vez que os morros próximos configuram pontos vulneráveis. As

instalações foram projetadas para acolher 198 detentos. Todavia, a população

carcerária é de 308 pessoas: 133 no bloco A, 158 no bloco B e 10 no bloco feminino,

além de 7 adolescentes. Há, pois, excesso de 110 presos, configurando superlotação

carcerária de quase 56%, com significativo número de presos provisórios. Há 64

Agentes Penitenciários, sendo que apenas 21 são efetivos. O Diretor-Geral interino

entregou a esta Comissão um CD com arquivos de informações relativas a

campanhas no setor de enfermagem (imunização contra H1N1, palestra sobre

tuberculose e controle de HIV-DST), campeonato de futebol, visita de autoridades

judiciais, programas educativos, treinamento de Agentes Penitenciários e banco de

dados. À distância de 500m estão sendo concluídas as instalações da Apac, com

inauguração prevista para meados do ano. 2) Denúncias e indícios anteriores - As

primeiras denúncias sobre violações de direitos no Presídio de Caratinga foram

encaminhadas por advogados de internos e um Agente Penitenciário. O “site” da

ALMG as noticiou em 6/5/2010 como “tortura e abuso”, motivando a visita desta

Comissão para “ouvir presos, funcionários e a direção do estabelecimento”.

Concomitantemente, essa unidade prisional já estava sendo alvo de uma

investigação interna cujo relatório, tendo como responsável Carlos Teixeira de

Siqueira, foi concluído em 10/5/2010. Por fim, dois documentos (Anexos 1 e 2),

assinados em 20/4/2010 pelo Juiz de Direito Cláudio Alves de Souza, da Comarca de

Caratinga, traziam à luz o Processo no 0134.10.005025-8: um requisitava que o

detento Rosilei Pereira de Souza participasse de audiência preliminar como “vítima”;

outro requisitava que os Agentes Penitenciários Jualerte Alves Mageste, Leandro

David Silva e Nilton Rodrigues Júnior comparecessem à audiência preliminar como

“autores do fato”. 3) O contato com os internos - A Comissão percorreu as celas e

conversou com vários presos. Como alguns manifestaram constrangimento em face
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da proximidade de Agentes Penitenciários, tornou-se necessário determinar que

estes se afastassem. Dezenas de voluntários se apresentaram para depor. Foi

providenciada sala reservada para que esta Comissão pudesse colher depoimentos

individuais, com registro em vídeo e áudio, para posterior transcrição integral. Esse

material está sob guarda da ALMG, à disposição das autoridades para fins legais. Ao

todo, foram ouvidas, uma a uma e a portas fechadas, 27 pessoas: Nilton Rodrigues

Júnior, Diretor de Segurança, Camilo Freitas Resende, Agente Penitenciário efetivo

que exercia a função de Coordenador de Segurança, e 25 internos. O número poderia

ter sido maior, mas acabou sendo limitado pelo retorno da Comissão a Belo

Horizonte, que estava programado para o fim da tarde. Além de outros que fizeram

declarações informais, 24 presos foram ouvidos na seguinte ordem: Rosilei Pereira

Alves, Alexandre Alves do Carmo, Rafael Cristiano da Silva, Leandro Batista do

Nascimento, Gilson Jerônimo Matias, Paulo César Pereira, Alugiano Teodoro da

Silva, Silvano Soares de Lima, Gildásio dos Santos Alves, Hernane Laurindo de

Oliveira, Fabiano Firmino de Melo, Gereildo de Oliveira Dutra, Nilson Agostinho, Joel

Cassimiro da Silva, Jean Carlos Rodrigues Rosa, Ediones da Silva Araújo, Gleison

Marques Roque, Jonatas Borges Ferreira, Mauro Alves, Bruno Toledo da Silva,

Renato Nascimento Rodrigues, Rodolfo Ferreira de Araújo, Jeferson Batista de Souza

e Kleber de Assis. 4) Depoimentos colhidos - Salvo alguns casos processuais e

outros que versavam sobre situações e demandas individuais, os depoimentos dos

presos foram compatíveis entre si e reiteraram as seguintes denúncias sobre

ocorrências sofridas ou testemunhadas: a) comida de baixa qualidade; b) visitas

submetidas a tratamento humilhante; c) falta de assistência jurídica; d) pouco sabão

para higiene corporal; e) medicamentos insuficientes; f) redução de água a dois

fornecimentos por dia; g) anteparo no corredor, que prejudica a passagem de ar e

abafa a respiração de internos em duas celas; h) detentos obrigados, sob pena de

punição, a lavar embalagens de alumínio usadas nas refeições (marmitex), para

serem vendidas pelo Diretor de Segurança; i) Diretor de Segurança residia sem

autorização em casa no terreno do presídio, que teria sido reformada com trabalho

informal de presos e utilizando em parte material da Apac; j) envolvimento pessoal e

direto, como mandantes, organizadores e praticantes, de Nilton Rodrigues Júnior,
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Diretor de Segurança, e de Camilo Freitas Resende, Coordenador de Segurança, em

atos constantes de violação a direitos humanos de presos naquela unidade, incluindo

prática recorrente de agressões, uso de “spray” de pimenta sob qualquer pretexto,

tiros com balas de borracha, espancamentos e torturas, frequentemente

acompanhados de Agentes Penitenciários com toucas “ninjas” cobrindo seus rostos;

k) foram citados como participantes nesses atos os seguintes Agentes Penitenciários:

Barbosa, Batista, Fontes, Furtado, Hércules, Ivan, Juarez, Leandro, Lopes, Mageste,

Neto, Oliveira, Sabino, Sebastião, Souza (de estatura baixa e pele branca) e Willian; l)

o Diretor de Segurança quebrou o pé ou o dedo ao chutar a cabeça do interno

conhecido como Cará; m) durante espancamentos, para abafar ruídos e gritos, o

Diretor de Segurança manda ligar o som em alto volume com hinos religiosos,

principalmente das cantoras Aline Barros e Cassiana; n) dois presos apresentaram

danos no aparelho auditivo e cicatrizes como demostração de violências sofridas; o)

após as denúncias, houve melhoria no tratamento. 5) Alegações de denunciados - O

Coordenador de Segurança, Camilo Freitas de Resende, negou peremptoriamente

todos os fatos relatados pelos detentos, alegando que sempre agiu dentro da lei e

das normas. Sobre a origem das denúncias, responsabilizou os presos, que estariam

envolvidos em tumultos e dando informações falsas, e um colega de trabalho, que

estaria ambicionando ocupar sua função atual. O Diretor de Segurança também

negou tudo, responsabilizando uma conspiração de internos em reação à disciplina

implantada e visando a alijá-lo da função em prol de suposto retorno do presídio à

administração da Polícia Civil. Disse ainda que havia passado anteriormente por três

unidades sem ter ouvido reclamações e que seu pé teria sido fraturado em acidente

de moto. No que se refere a morar em casa do presídio, afirmou ter autorização oficial

(Anexo 3), mas o documento entregue à Comissão foi liberado pela Suapi só em 23

de abril, data posterior às primeiras denúncias. Sobre uso de materiais da Apac,

informou que se trataria de apenas dois sacos de cimento, que teriam sido

devolvidos. Quanto ao caso dos “marmitex”, apresentou contabilidade sobre venda e

arrecadação (Anexo 4), mas também com data recente: 6/5/2010. Ademais,

declarando-se presbiteriano, alegou que os hinos seriam decorrentes de pedidos dos

presos. Por fim, mostrou declarações de sentenciados, que comprovariam suas
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versões (Anexos 5 e 6). Conclusão: 1) Diagnóstico: o presídio possui boas

instalações físicas, mas a área externa oferece pouca visibilidade e exige controle

especial. Há superlotação, com significativo número de presos provisórios. As

denúncias anteriores e os depoimentos colhidos exigem investigação para apurar

deficiências no funcionamento da unidade prisional e violações dos direitos humanos,

com as providências adequadas aos casos. A ausência de advogados e de Agentes

Penitenciários na reunião desta Comissão em 19/5/2010, especialmente de Sérgio

Luiz Ferreira dos Santos, que alegou estar sofrendo ameaças de morte, como

noticiou o “site” da ALMG em 25/5/2010, torna ainda mais urgente a ação da Seds e

da Suapi. 2) Encaminhamentos: diante do quadro verificado, o Deputado Durval

Ângelo propôs o envio de ofícios: a) ao Corregedor do Sistema Penitenciário,

encaminhando as transcrições dos depoimentos registrados e solicitando as

seguintes providências: averiguar as denúncias de participação do Diretor de

Segurança, do Coordenador de Segurança e dos citados Agentes Penitenciários em

atos de violação dos direitos humanos contra presos nessa unidade, incluindo a

prática recorrente de agressões, uso de “spray” de pimenta, espancamentos e

torturas; averiguar as denúncias de má qualidade na alimentação, sabão insuficiente

para higiene corporal, falta de medicamentos, redução de água a dois fornecimentos

por dia, colocação de anteparo diante das celas em prejuízo da respiração dos

internos e obrigatoriedade de lavar embalagens descartáveis de refeições sob pena

de punições; determinar a realização de exame de corpo de delito no preso Fabiano

Firmino de Melo, que denunciou danos no aparelho auditivo motivados por agressão

e espancamento; averiguar denúncia de retenção indevida de carta enviada pela

esposa ao preso Gildásio dos Santos Alves; b) ao Subsecretário de Administração

Prisional, encaminhando as transcrições dos depoimentos colhidos na visita e

solicitando: informações sobre o relatório da investigação interna no Presídio de

Caratinga, com data de 10/5/2010 e assinatura de Carlos Teixeira de Siqueira;

transferência do preso Bruno Toledo da Silva para a unidade de Ubá, onde se

processa a execução de sua pena; transferência do preso Gildásio dos Santos para a

unidade mais próxima possível de Ipatinga, para facilitar a visita de familiares;

realização de exame de corpo de delito no preso Fabiano Firmino de Melo, que
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denunciou danos no aparelho auditivo motivados por agressão e espancamento; c) à

Defensoria Pública de Minas Gerais na Comarca de Caratinga, solicitando que se

analise a situação dos seguintes internos no presídio local: Alexandre Alves do

Carmo, que reclamou de sua situação prisional, e Paulo César Pereira – Infopen

62.430 –, que alegou já ter concluído sua pena; d) ao Juiz da Comarca de Caratinga,

solicitando a providência de ouvir Mauro Alves, interno no presídio local, e

encaminhar medidas adequadas à agilização de seu processo; e) ao Juiz e ao

Promotor de Justiça da Comarca de Caratinga, solicitando a providência de

manterem afastados os Agentes Penitenciários enquanto colhem depoimentos de

internos durante suas inspeções no Presídio de Caratinga, para assim evitarem

constrangimentos aos interessados em fazer denúncias. Sala das Comissões, 2 de

junho de 2010. Deputado Durval Ângelo, Presidente da Comissão de Direitos

Humanos”. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (27) em que solicita seja realizado fórum

técnico, para promover debate sobre a tortura e encontrar novos meios de combatê-la

como prática criminosa e violação dos direitos fundamentais; seja realizada reunião

conjunta de audiência pública desta Comissão e a Comissão de Segurança Pública,

para tratarem de assuntos referentes à visita ao presídio de São Sebastião do

Paraíso e a possível tortura praticada em Monte Santo de Minas; seja realizada

reunião de audiência pública, para discutir, em audiência pública, as violações de

direitos humanos contra as professoras Simone Mazzoli Reis e Adriana Fonseca de

Castro, da Escola Municipal Mestre Paranhos, que teriam sido vítimas de

arbitrariedades administrativas disciplinares por parte da Corregedoria-Geral do

Município de Belo Horizonte; seja encaminhado ao Corregedor da Polícia Militar e ao

Ministério Público Militar em Minas Gerais pedidos de providências, com cópia das

notas taquigráficas da 30ª Reunião Extraordinária, realizada em Ouro Branco, no dia

26/5/2010, para apurar denúncias contra o Sgt. Salvador e o Ten. Milano, lotados na

65ª Companhia da PMMG, que se teriam negado a registrar, durante depoimento sob

sua responsabilidade, relato de vítimas e testemunhas acerca de coação praticada

pelo Sgt. Pedro Paulo Cunha; para anular os depoimentos já colhidos, por possível

comprometimento; para colher novos depoimentos das vítimas e testemunhas, com
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registro integral das declarações prestadas; e para garantir oitiva da Dra. Fabiana

Leite Rangel, médica plantonista do Hospital Raimundo Campos, que atendeu o

cidadão Aprígio Pinto Filho em 4/10/2009, sobre o comportamento do Sgt. Pedro

Paulo Cunha; seja encaminhado ao Promotor de Justiça da Comarca de Ouro Branco

pedido de providências, com cópia das notas taquigráficas, para garantir o

depoimento da Dra. Fabiana Leite Rangel, médica plantonista do Hospital Raimundo

Campos, que atendeu o cidadão Aprígio Pinto Filho em 4/10/2009 sobre o

comportamento do Sgt. Pedro Paulo Cunha; seja encaminhado ao Presidente da

Comissão de Direitos Humanos da 119ª Subseção da OAB-MG, em Ouro Branco,

pedidos de providências com cópia das notas taquigráficas para acompanhar a

representação de Aprígio Pinto Filho e Antônio Arielton Moura da Silva contra os

policiais militares Sgt. Pedro Paulo Cunha, Sd. Rodrigo Fonseca, Cb. Paulo Henrique

Alves e Sd. Juliano Ornelas, por abuso de autoridade, lesão corporal,

constrangimento ilegal e exercício arbitrário das próprias razões; seja encaminhado

ao Cap. Cláudio Silva da Costa, Comandante da 65ª Companhia da PMMG, pedido

de providências com cópia das notas taquigráficas, para remetê-las aos responsáveis

pelo IPM que apura denúncias sobre a conduta dos policiais militares Sgt. Pedro

Paulo Cunha, Sd. Rodrigo Fonseca, Cb. Paulo Henrique Alves e Sd. Juliano Ornelas;

seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado pedido de

providências com cópias das notas taquigráficas e do documento anexo, de autoria

da 119ª Subseção da OAB-MG, de Ouro Branco, para instalar a 2ª Vara na Comarca

de Ouro Branco; e para agendar reunião entre o Presidente do Tribunal de Justiça e

esta Comissão, com a participação da referida Subseção, do Juiz, do Promotor de

Justiça e do Defensor Público de Ouro Branco, assim como dos Deputados votados

nessa Comarca; seja encaminhado ao Defensor Público-Geral do Estado pedido de

providências com cópia das notas taquigráficas, para designar o segundo Defensor

Público do Estado na Comarca de Ouro Branco; seja encaminhado ao Comandante-

Geral da Polícia Militar pedido de providências com cópia dessas notas taquigráficas,

para avaliar a possibilidade de aumentar o efetivo da Polícia Militar em Ouro Branco;

seja encaminhado ofício ao Presidente desta Casa solicitando que autorize a

reprodução, pela Gerência de Suporte Logístico, da coletânea de peças do processo
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de indenização aos herdeiros dos antigos proprietários das terras desapropriadas, em

1941, para a implantação da Cidade Industrial; sejam encaminhadas ao Presidente

da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao Presidente do Conselho Nacional

de Justiça, à Desembargadora do Tribunal de Justiça Heloísa Helena de Ruiz

Combat, ao Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça e ao Defensor Público-Geral do

Estado, cópias da coletânea de peças do referido processo de indenização, para

conhecimento; sejam encaminhadas à Corte Interamericana de Direitos Humanos, à

Desembargadora do Tribunal de Justiça Heloísa Helena de Ruiz Combat, ao

Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça e ao Defensor Público-Geral do Estado

cópias das notas taquigráficas da 1ª Reunião Especial, realizada em 24/5/2010, para

conhecimento; sejam encaminhados ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça

cópia das notas taquigráficas da 1ª Reunião Especial e ofício solicitando a realização

de reunião com representantes da Comissão de Direitos Humanos desta Casa e das

famílias dos antigos proprietários das terras desapropriadas com vistas à implantação

da Cidade Industrial e para discutir o litígio em questão; sejam encaminhados ao

Governador do Estado cópia das notas taquigráficas da 1ª Reunião Especial e ofício

solicitando a realização de reunião com representantes da Comissão de Direitos

Humanos desta Casa e das famílias dos antigos proprietários das terras

desapropriadas para a implantação da Cidade Industrial e para discutir o litígio em

questão e reiterando a solicitação para que se estude a possibilidade de apresentar

um projeto de lei com vistas a proceder ao pagamento da indenização aos herdeiros;

seja realizada reunião de audiência pública para discutir a questão dos direitos

humanos relacionada com a utilização de armamento não letal pelo Sistema de

Segurança Pública do Estado; seja realizada reunião de audiência pública para

debater o tema "20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, seus avanços e

desafios"; seja realizada reunião de audiência pública para debater as denúncias de

atuação de grupo de extermínio no Município de São José da Lapa e violações dos

direitos humanos da sociedade local; sejam realizadas visitas às Apacs de Itaúna,

Nova Lima e Santa Luzia; seja encaminhada ao Promotor de Justiça da Comarca de

Inhapim, Dr. Bruno Schiavo Cruz, cópia do relatório da visita realizada à Apae desse

Município; seja encaminhada ao Corregedor do Sistema Penitenciário, ao Juiz de
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Direito, ao Promotor de Justiça e à Defensoria Pública do Estado na Comarca de

Caratinga cópia do relatório da visita realizada ao Presídio desse Município; sejam

encaminhados à Presidência da Feam cópias das notas taquigráficas da 7ª Reunião

Extraordinária e da 12ª Reunião Ordinária, realizadas em 15/3/2010 e 2/6/2010,

respectivamente, e pedido de providências para a elaboração de estudos dos

impactos ambientais que serão causados em consequência da Lei nº 2.942, de

30/12/2009, do Município de Lagoa Santa; sejam encaminhados ao Promotor de

Justiça do Estado na Comarca de Lagoa Santa cópia das notas taquigráficas da 12ª

Reunião Ordinária e pedido de providências para abertura de inquérito civil público

contra o Presidente da Câmara Municipal de Lagoa Santa, pela forma de tramitação

dos projetos de zoneamento do solo, especialmente da Lei Municipal nº 2.942, de

2009; sejam encaminhados à Procuradoria da República em Minas Gerais cópias das

notas taquigráficas da reuniões realizadas nos dias 15/3 e 2/6/2010 e pedido de

providências com vistas à abertura de inquérito para apuração dos danos ambientais

causados pela Lei Municipal nº 2.942, de 2009, que permitia a verticalização na

região cárstica do Município de Lagoa Santa; sejam encaminhados ao Delegado

Afrânio Lúcio Vasconcelos, da Delegacia Especial de Meio Ambiente, cópias das

notas taquigráficas desta reunião e pedido de providências para apuração de

possíveis crimes contra o meio ambiente e patrimônio histórico de Lagoa Santa,

praticados pelo Presidente da Câmara Municipal de Lagoa Santa, pelo Prefeito

Municipal e por todos os empreendedores beneficiados pela referida lei; sejam

encaminhados ao Promotor de Justiça do Estado na Comarca de Lagoa Santa cópia

das referidas notas taquigráficas e pedido de providências para avaliar a abertura de

inquérito civil público contra os Vereadores do Município de Lagoa Santa, que podem

ter violado leis e incorrido em improbidade ao permitirem a verticalização na bacia

das lagoas locais, em desacordo com o tombamento e as normas ambientais; sejam

encaminhados ao CAO-Meio Ambiente, ao CAO-Urbanístico e de Moradia e ao

Instituto Estadual de Patrimônio Histórico cópias das notas taquigráficas desta

reunião e pedido de providências para deter a violação ao meio ambiente e ao

patrimônio histórico na bacia das lagoas de Lagoa Santa, com a tentativa de

verticalização; Vanderlei Miranda, em que solicita seja realizada reunião de audiência
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pública para discutir a prática do “bullying” nas escolas; Durval Ângelo e Vanderlei

Miranda, em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública, com os

convidados que menciona, para discutir denúncia de irregularidades na venda e

aquisição de ações durante o processo de privatização da Açominas, com prejuízos

para os empregados, os interesses de Minas e a economia nacional; Weliton Prado

(6), em que solicita sejam encaminhados ao Secretário-Geral do Itamaraty, ao

Ministro da Justiça, ao Ministro das Relações Exteriores, ao Presidente da Comissão

de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado e ao Presidente da Comissão

de Relações Exteriores e de Defesa Nacional pedidos de providências para que se

estabeleçam entre os Estados Unidos da América e o Brasil acordo de extradição em

favor da brasileira Raquel Maria Rabelo e de sua família, que vêm sofrendo ameaças

e humilhações nos Estados Unidos, por parte da Imigração Americana, e ao Juiz

Brock Hornby a análise com vistas à autorização da extradição da referida cidadã.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de junho de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 2/6/2010

Às 9h15min, 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, declara-

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

Presidência informa que a reunião se destina a debater o cumprimento pelos entes

públicos da Lei Complementar Federal nº 131/2009, 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 a

discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos
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ordinários da reunião para ouvir os Srs. Sebastião Helvécio, Conselheiro do TCEMG -

, representando o Sr. Wanderley Geraldo de Ávila, Presidente desse Tribunal; e

Alexandre Bossi Queiroz, Conselheiro Regional de Contabilidade do Estado de Minas

Gerais, representando o Sr. Walter Roosevelt Coutinho, Presidente do Conselho

Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais, 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, 2 de junho de 2010.

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

Andrada.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2010

ATAS

ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 8/6/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique e Hely Tarqüínio

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

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

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.650 a 4.652/2010 - Requerimentos nºs 6.301 a

6.312/2010 - Requerimentos das Comissões de Transporte e de Direitos Humanos e

de Segurança Pública (3) - Comunicações: Comunicações das Comissões de

Assuntos Municipais, de Política Agropecuária, de Transporte e de Turismo e dos

Deputados Mauri Torres e Dalmo Ribeiro Silva - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados Fahim Sawan, Hely Tarqüínio, Ruy Muniz, Marcus Pestana e Weliton

Prado - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da

Presidência - Leitura de Comunicações - Votação de Requerimentos: Requerimentos

das Comissões de Transporte e de Direitos Humanos e de Segurança Pública (3);

aprovação - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do

Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Ademir Lucas - Agostinho Patrus

Filho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -

Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros

- Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo - Duarte Bechir - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -

Gustavo Corrêa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri

Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz
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- Sávio Souza Cruz - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander

Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado 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:

OFÍCIOS

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado, prestando

informações relativas ao Relatório Final da Comissão Especial sobre a Arbitragem,

encaminhado pelo Ofício nº 790/2010/SGM. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Do Sr. Giovani Cherini, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio

Grande do Sul, encaminhando, em nome do Comitê Gaúcho em Defesa do Pré-Sal,

cópia do manifesto da comunidade sul-riograndense em defesa de um novo marco

regulatório do petróleo, da nacionalização da exploração da camada pré-sal, da

adoção do sistema de partilha dos lucros das futuras explorações e da criação de um

fundo social, e solicitando especial atenção desta Casa ao referido documento, tendo

em vista a tramitação de quatro projetos de lei relacionados ao assunto enviados ao

Congresso Nacional pelo governo federal. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Dos Srs. Ciro Pedrosa e Geraldo Thadeu, Deputados Federais, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 5.666/2010, da Comissão de Turismo.
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Do Sr. Marcelo Pereira Borges, Secretário Executivo do Ministério da Integração

Nacional, comunicando a liberação de recursos dessa Secretaria em favor do Igam. (-

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

Horizonte, agradecendo pela placa com que esta Casa homenageou a República

Argentina pelo bicentenário da Revolução de Maio. (- Ciente. Publique-se.)

Do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Fazenda, informando o

valor da Receita Corrente Líquida auditada pela Auditoria-Geral do Estado, referente

ao período de maio de 2009 a abril de 2010. (- À Comissão de Fiscalização

Financeira.)

Do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Fazenda, encaminhando a

análise técnica do Projeto de Lei nº 4.187/2010, elaborado por essa Secretaria, em

atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº

4.187/2010.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 4.485/2010. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº

4.485/2010.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 5.688/2010, do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Moacyr Lobato de Campos Filho, Secretario de Defesa Social (3), prestando

informações relativas aos Requerimentos nºs 5.567 e 5.569/2010; 5.553/2010; e

4.870/2009, todos da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Agnaldo Perugini, Prefeito Municipal de Pouso Alegre (2), prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.962/2010 , da Comissão de Assuntos

Municipais, e ao requerimento da mesma Comissão encaminhado pelo Ofício nº

1.082/2010/SGM.

Do Sr. Anderson Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Tocantins,

encaminhando cópia de requerimento do Vereador Edmar Morelo, aprovado pelo

Plenário dessa Casa, registrando seu apoio às reivindicações do Sind-UTE - Subsede

de Ubá. (- À Comissão de Educação.)
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Do Sr. Amarildo Ferreira Silva, Presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas,

encaminhando cópia de requerimento do Vereador Pedro Lucas Rodrigues, aprovado

pelo Plenário dessa Casa, em que solicita sejam realizados estudos para agilizar a

negociação salarial com os servidores da educação. (- À Comissão de Educação.)

Dos Srs. Henrique Duarte Gutfraind, Cristiano Henrique Custódio e da Sra. Maria do

Carmo Cordeiro Perígolo, Presidentes das Câmaras Municipais de Curvelo,

Conceição do Rio Verde e Simonésia, respectivamente, encaminhando cópia de

proposição apresentada por membro de cada uma dessas Casas, solicitando apoio à

reivindicação dos professores da rede estadual. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig (2), prestando informações

relativas aos Requerimentos n°s 5.871 e 5.973/2010,  da Comissão de Meio Ambiente

e da Comissão de Segurança Pública, respectivamente.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais

(2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 5.832 e 5.842/2010, da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.561/2010 , da Comissão de Transporte.

Do Sr. Jerry Antunes de Oliveira, Superintendente Regional em Minas Gerais do

Departamento de Polícia Federal, prestando informações relativas ao Requerimento

n° 5.710/2010, da Comissão de Segurança Pública.

Da Sra. Luci Rodrigues Espeschit, Superintendente Regional do Incra, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.747/2010 , da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional do DNIT (substituto),

prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.870/2010, da Comissão de

Meio Ambiente.

Do Sr. Luiz Ângelo Ferreira do Nascimento, Presidente da OAB - Seção Minas

Gerais, solicitando apoio desta Casa à reivindicação feita por essa Ordem ao Tribunal

de Justiça do Estado de Minas Gerais em favor da Comarca de Ponte Nova. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Felipe Willer de Araújo Abreu Júnior, Presidente do Conselho Estadual do
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Idoso de Minas Gerais, convidando o Presidente desta Casa para o VIII Encontro de

Conselhos Estaduais do Idoso, a ser realizado em 28 e 29/6/2010, nesta Capital.

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

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 3.590, 3.616, 4.130/2009 e 4.366/2010,

em atenção a pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se o ofício 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° 5.688/2010 , do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes (2), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 3.101 e 3.111/2009, em atenção a

pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se as notas técnicas aos respectivos

projetos de lei.)

Da Sra. Raquel Elizabete de Souza Santos, Subsecretária de Desenvolvimento da

Educação Básica, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.278/2009,

da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Breno Costa da Silva Coelho, Promotor de Justiça da Comarca de Ipanema

(2), prestando informações relativas aos Requerimentos n° 5.831 e 5.842/2010, da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Marcos Paulo de Souza Miranda, Promotor de Justiça da Promotoria

Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 5.858/2010, da Comissã o de Direitos Humanos.

Do Sr. José Eduardo de Resende Chaves Júnior, Juiz-Presidente da 21ª Vara do

Trabalho de Belo Horizonte, encaminhando cópia do termo de audiência dessa Vara

em que se registra moção de elogio a esta Casa e ao Deputado Carlin Moura pela

realização da Exposição Memória da Cidade Raffaello Berti, no Espaço Político-

Cultural Gustavo Capanema.

Da Sra. Fernanda Hönigmann Rodrigues, Promotora de Justiça da Comarca de

Betim, encaminhando cópia da decisão de arquivamento do inquérito civil instaurado,

em resposta à CPI do Fundo Somma, com a finalidade de aferir irregularidades na

execução de obras municipais com recursos desse Fundo. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira.)
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Do Sr. Marcus Bicalho, Chefe de Gabinete do Secretário de Transportes, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.863/2010 , do Deputado Carlin Moura.

Da Sra. Marta de Sousa Lima, Chefe de Gabinete do Secretário de Saúde,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.560/2010, da Comissão de

Saúde.

Do Sr. Augusto Henrique Lio Horta, Chefe de Gabinete do Secretário de Meio

Ambiente, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.316/2009, da

Comissão de Meio Ambiente.

Do Sr. Luís Henrique Fróes Araújo, Gerente de Atendimento à Fiscalização da

Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel -, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 5.393/2010, do Deputado Carlin Mour a.

Do Cel. PM Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.034/2009, da Comissão de

Segurança Pública.

Da Sra. Juliana Ponzio A. de Melo Pereira, Diretora da Diretoria Central de Gestão

de Imóveis da Secretaria de Planejamento, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 5.699/2010, da Comissão de Direitos  Humanos.

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação - FNDE (8), informando a liberação de recursos financeiros para a

execução de programas. (- 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 Superintendência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso agradecendo o

envio de exemplar do livro “Mulheres na Política: as Representantes de Minas no

Poder Legislativo”.

Do Sr. Anderson França Menezes, Chefe da Divisão de Habilitação e Controle do

Condutor do Detran-MG, prestando informações relativas ao Requerimento n°

5.809/2010, do Deputado Célio Moreira.

Do Diretor Executivo do Fundo Nacional de Assistência Social informando a

liberação de recursos financeiros para a manutenção de serviços. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)
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Do Sr. Leomar Barros Amorim de Sousa, Conselheiro do Conselho Nacional de

Justiça, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.817/2010, da

Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional de Negócios da Caixa

Econômica Federal, informando a liberação de recursos financeiros para a Secretaria

de Esportes. (- 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. Marcelo Botton Piccin, Diretor do Departamento de Apoio à Produção

Familiar e ao Acesso à Alimentação, do Ministério do Desenvolvimento Social e

Combate à Fome, encaminhando cópia de termo aditivo a convênio entre esse órgão

e o governo do Estado. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art.

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

Do Sr. Francisco Pelucio, Presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de

Carga de São Paulo e Região, encaminhando exemplar do livro “Barreiras Fiscais -

um Entrave Logístico”, publicado por essa entidade. (- À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Fábio Konder Comparato, Professor Emérito da USP, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 5.916/2010, da Comissã o de Direitos Humanos.

Da Sra. Isabel Cristina R. R. C. de Meneses, Diretora de Apoio Técnico da

Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da

Região Central Metropolitana - Supram CM -, da Secretaria de Meio Ambiente,

encaminhando cópia do edital de convocação de audiência pública a ser realizada por

esse órgão para discutir os aspectos ambientais do empreendimento Mina Apolo, da

Vale S.A. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Da Sra. Laura Medioli, Presidente da Sempre Editora Ltda., agradecendo voto de

congratulações, formulado por esta Casa em atenção a requerimento do Deputado

Inácio Franco, pelo lançamento da campanha Viver Mais.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
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PROJETO DE LEI Nº 4.650/2010

Declara de utilidade pública a Associação Educacional Evangélica Shalon - AEES -,

com sede no Município de São João del-Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Shalon - AEES -, com sede no Município de São João del-Rei.

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

Sala das Reuniões, 8 de junho de 2010.

Carlos Gomes

Justificação: A Associação Educacional Evangélica Shalon é uma entidade civil de

direito privado, de natureza filantrópica, sem fins lucrativos e de caráter educacional.

Tem como objetivos assistir a comunidade a que pertence e as que sediarem suas

unidades, bem como promover a formação escolar e pedagógica em nível infantil e

fundamental.

Conforme documentação anexa, comprova-se que os membros de sua diretoria são

pessoas reconhecidamente idôneas e não recebem nenhum tipo de remuneração

pelo exercício de suas funções.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema importância

para a instituição, pois somente com essa documentação poderá firmar parcerias com

órgãos estaduais, viabilizando sua finalidade com maior facilidade.

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 4.651/2010

Declara de utilidade pública a Casa de Recuperação Jeruel, com sede no Município

de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Recuperação Jeruel, com

sede no Município de Lavras.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de junho de 2010.

Duarte Bechir

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

Recuperação Jeruel, com sede no Município de Lavras. Em pleno funcionamento

desde 29/4/2008, é uma instituição sem fins econômicos, com personalidade jurídica

de direito privado, com duração por tempo indeterminado.

A entidade tem por finalidade primordial o tratamento e a reabilitação orgânica e

mental da pessoa cuja vida tornou-se incontrolável pelo uso de álcool e outras

drogas, além de sua reintegração e ressocialização com padrões de comportamento

aceitável na sociedade, entre outras.

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 essas 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 4.652/2010

Acrescenta dispositivos sobre visita íntima em estabelecimento penitenciário à Lei

nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém normas de execução penal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 65 da Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, fica acrescido do

seguinte parágrafo único:

“Art. 65 - (...)

Parágrafo único - O contato com o meio exterior será programado pelo serviço

social, ouvida a Comissão Técnica de Classificação.”.

Art. 2º - O art. 66 da Lei nº 11.404, de 1994, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 66 - O sentenciado tem direito a manter relações familiares, incluindo visitas

periódicas à família.
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§ 1º - Compete ao serviço social assistir e orientar o sentenciado em suas relações

familiares.

§ 2º - O direito estabelecido no “caput” abrange relações oriundas de casamento,

união estável, união homoafetiva e parentesco.”.

Art. 3º - O art. 67 da Lei nº 11.404, de 1994, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 67 - O sentenciado tem direito a visita íntima, com periodicidade mínima

quinzenal, em dias e horários estabelecidos em regulamento.

§ 1º - A visita íntima tem por finalidade fortalecer as relações familiares,

compreendidas as decorrentes de casamento, união estável e união homoafetiva.

§ 2º - A visita ocorrerá em local específico, adequado à sua finalidade e compatível

com a dignidade humana, com duração mínima de uma hora.

§ 3º - O sentenciado indicará um cônjuge ou companheiro, para fins de registro e

controle pelo estabelecimento prisional, acompanhado da devida documentação

comprobatória do casamento, união estável ou união homoafetiva.

§ 4º - O cancelamento da indicação realizada nos termos do § 3º é permitido a

qualquer tempo, mediante comprovação do rompimento de vínculo.

§ 5º - Na hipótese do § 4º, somente seis meses após o cancelamento poderá

ocorrer nova indicação de cônjuge ou companheiro para fins de visita íntima.

§ 6º - Poderá ser atribuído ao visitante documento de identificação específico,

exigível para a realização da visita íntima.

§ 7º - Somente se admitirá visitante menor de dezoito anos quando legalmente

casado.

§ 8º - O sentenciado receberá atendimento médico e informações com o objetivo de

evitar contato sexual de risco.

§ 9º - Serão fornecidos preservativos aos sentenciados na visita íntima.

§ 10 - A visita íntima poderá ser suspensa ou restringida nas seguintes hipóteses:

I - sanção disciplinar, nos termos do inciso VII do art. 143;

II - registro de ato de indisciplina ou atitude inconveniente praticados pelo visitante,

apurados em procedimento administrativo;

III - recomendação decorrente de procedimento administrativo, que considere que a
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visita possa colocar em risco a segurança ou a disciplina do estabelecimento

prisional;

IV - por solicitação do preso.”.

Art. 4º - O “caput” do art. 72 da Lei nº 11.404, de 1994, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 72 - Os estabelecimentos penitenciários, além de casa, sistema de energia,

reservatório de água, quadras poliesportivas, locais para a guarda militar e para os

agentes prisionais, disporão de dependências para administração, assistência

médica, assistência religiosa, assistência psicológica, gabinete odontológico, ensino,

serviços gerais, visita íntima e visita de familiares, bem como de almoxarifado, celas

individuais, alojamento coletivo e biblioteca.”.

Art. 5º - O art. 142 da Lei nº 11.404, de 1994, fica acrescido do seguinte inciso XIX:

“Art. 142 - (...)

XIX - realização ou contribuição para a realização de visita íntima em desacordo

com esta lei ou com o regulamento do estabelecimento prisional.”.

Art. 6º - O art. 143 da Lei nº 11.404, de 1994, fica acrescido do seguinte inciso VII:

“Art. 143 - (...)

VII - suspensão ou restrição a visita íntima.”.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de junho de 2010.

Durval Ângelo

Justificação: O projeto de lei que apresentamos tem por objetivo incluir na lei de

execução penal dispositivos sobre a visita íntima nos estabelecimentos prisionais. A

proposição atende a uma necessidade de conferir à matéria tratamento mais

abrangente pela via legal, possibilitando aplicação uniforme da medida, assim como

atendimento adequado às várias situações encontradas no sistema prisional.

No exercício da Presidência da Comissão de Direitos Humanos e na participação

em diversas comissões temporárias desta Casa que trataram da questão carcerária,

pudemos constatar que a reinserção social, objetivo da pena, depende sobremaneira

da manutenção de vínculos sociais e familiares pelo preso, entre os quais se insere a

relação afetiva. Sobressai, nessa ótica, a importância da visita íntima, cuja
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universalização sob condições satisfatórias deve ser meta prioritária do sistema

penitenciário estadual.

Assinale-se que a proposição vem ao encontro de anseios sociais claros,

expressados tanto pelos custodiados, quanto por entidades que assistem os presos,

além de profissionais da gestão prisional. Atende, de maneira especial, a

reivindicação da Libertos Comunicação, organização não governamental que se

dedica à difusão e defesa dos direitos da população LGBT.

A respeito do tema, Júlio Fabbrini Mirabete observa que a abstinência sexual pode

causar graves danos ao ser humano, podendo desequilibrar a pessoa e favorecer

condutas inadequadas, razão pela qual é crescente na legislação a orientação de se

conceder permissão de saída ou visita íntima como solução do problema sexual das

prisões (Manual de Execução Penal, p. 125).

O projeto de lei é coerente com as normas gerais contidas na Lei Federal de

Execução Penal (Lei Federal nº 7.210, de 1984), que estabelece, no art. 41, X, em

termos genéricos, o direito de visita do preso. Está, também, em harmonia com as

“Regras Mínimas para Atendimento ao Preso”, da Organização das Nações Unidas,

de 1957, que estatui o direito de visita em suas regras nº 37 e 79. Além disso, apoia-

se nas Resoluções nºs 14, de 1994, e 1, de 1999, do Conselho Nacional de Política

Criminal e Penitenciária, que tratam, respectivamente das “Regras Mínimas para o

Tratamento do Preso no Brasil” e da recomendação de visita íntima nos

estabelecimentos prisionais.

Assinale-se, ainda, que a proposição incide sobre competência do Estado membro,

delineada no art. 24, I, da Constituição da República e não paira sobre a matéria

qualquer das reservas de iniciativa previstas no art. 66 da Constituição do Estado.

Observe-se que a proposta procura sintetizar no texto da lei de execução penal a

visita íntima como direito do preso, e sua aplicação em consonância com as

exigências da administração prisional. Explicita o objetivo da visita íntima, determina

regras gerais de procedimento a seu respeito, e define com clareza as hipóteses em

que ocorrerá, abrangendo as relações oriundas de casamento, união estável e união

homoafetiva. Acerca dessa última hipótese, cumpre salientar que a importância da

medida ultrapassa a esfera da execução penal, constituindo efetiva contribuição para
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o aprofundamento de uma cultura democrática fundada nos direitos humanos em

nossa sociedade. Com efeito, o reconhecimento da homossexualidade como

orientação sexual e o repúdio ao preconceito e às práticas discriminatórias são

atitudes coerentes com a sociedade que almejamos construir e devem ser reforçadas

pela lei. A relação homoafetiva bem como a liberdade de orientação sexual devem

ser juridicamente reconhecidas para todos os efeitos e a proposição caminha nessa

senda.

Por todas essas razões, contamos com a atenção dos nobres pares para este

projeto de lei, esperando uma tramitação pacífica, com sólida adesão do Plenário aos

termos em que está expresso.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Comissão Especial da

Execução das Penas no Estado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.814/2009, nos

termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.301/2010, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja encaminhado

ao Governador do Estado pedido de providências para o envio de projeto de lei

dispondo sobre a concessão de adicional de periculosidade ao corpo docente

contratado dos Centros Socioeducativos de Menores Infratores do Estado. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.302/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Irmão Dino Giradelli por sua dedicação à direção do

Colégio São José, de Pouso Alegre, bem como com o Sr. Giovanni Marques Santos

por sua posse no cargo de Diretor do referido Colégio. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.303/2010, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Olavo Machado Júnior por sua eleição para o cargo

de Presidente da Fiemg. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 6.304/2010, das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública, em

que solicitam seja encaminhado à Corregedoria da Secretaria de Defesa Social

pedido de cópia dos depoimentos colhidos por essa Corregedoria nos presídios de

Monte Santo de Minas e de São Sebastião do Paraíso em razão de denúncias de

tortura nesses locais.
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Nº 6.305/2010, das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública, em

que solicitam seja encaminhado às administrações dos presídios de Monte Santo de

Minas e de São Sebastião do Paraíso pedido de cópia dos registros dessas unidades

prisionais referentes ao período de 19/5/2009 a 19/5/2010.

Nº 6.306/2010, das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública, em

que solicitam seja encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Passos pedido de

cópia dos inquéritos relacionados a denúncias de tortura na Comarca de Monte Santo

de Minas.

Nº 6.307/2010, das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública, em

que solicitam seja encaminhado ao representante do Ministério Público na Comarca

de São Sebastião do Paraíso pedido de informações sobre as diligências e inquéritos

relativos a denúncias de tortura nos presídios de Monte Santo de Minas e de São

Sebastião do Paraíso. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 6.308/2010, das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública, em

que solicitam seja encaminhado ao Ministério Público da Infância e da Juventude

pedido de providências para apurar denúncias de tortura contra acautelados no

presídio de São Sebastião do Paraíso.

Nº 6.309/2010, das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública, em

que solicitam seja encaminhado ao Ministério Público da Comarca de Sebastião do

Paraíso e à Polícia Civil local pedido de providências para apurar as causas do

falecimento da detenta Márcia Cândida de Melo.

Nº 6.310/2010, das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública, em

que solicitam seja encaminhada manifestação de aplauso ao Subsecretário de

Administração Prisional, pela intervenção da Subsecretaria de Administração

Prisional no presídio de São Sebastião do Paraíso em decorrência de denúncias de

tortura contra presos no local.

Nº 6.311/2010, das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública, em

que solicitam seja encaminhado à Corregedoria do Tribunal de Justiça pedido de

providências para apurar suposto desaparecimento de cerca de 1.500 processos na

Comarca de São Sebastião do Paraíso.

Nº 6.312/2010, das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública, em
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que solicitam seja encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça pedido de

providências para apurar suposto desaparecimento de cerca de 1.500 processos na

Comarca de São Sebastião do Paraíso.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Transporte

e de Direitos Humanos e de Segurança Pública (3).

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Assuntos

Municipais, de Política Agropecuária, de Transporte e de Turismo e dos Deputados

Mauri Torres e Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fahim Sawan.

O Deputado Fahim Sawan* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

ocupo a tribuna hoje como coordenador da Comissão Extraordinária de Políticas

Públicas de Enfrentamento à Aids, às DSTs, ao Alcoolismo, às Drogas e aos

Entorpecentes. Convido todos os Deputados e as Deputadas e o público que assiste

à TV Assembleia a participar de dois debates que a Comissão realizará no mês de

junho, nos dias 14 e 21, quando discutiremos questões relacionadas com a aids e as

drogas, principalmente o “crack”.

A Comissão foi criada com o objetivo de subsidiar a implantação de políticas

públicas que possibilitem a reversão do quadro referente ao consumo de drogas e à

incidência de DSTs em Minas Gerais. Estivemos presentes em várias regiões do

Estado, para conhecer a realidade, e pudemos fazer um trabalho de prevenção.

Realizamos também audiências públicas com lideranças locais e contextualizamos as

diferenças e nuanças do enfrentamento do problema das drogas e da aids.

Os números referentes a essa doença têm crescido nos últimos anos. Ano passado

foi o primeiro registro em que mais meninas contraíram a doença do que meninos.

Estamos preocupados neste momento, Sr. Presidente, especialmente com as

meninas de 13 a 19 anos e com as mulheres acima de 50 anos. Segundo o último

“Boletim Epidemiológico da Aids e de Doenças Sexualmente Transmissíveis”,

divulgado em novembro do ano passado, foram registrados mais casos entre as

garotas dessa idade em relação aos meninos desde 1998. Atualmente, para cada
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grupo de 8 meninas infectadas, existem 10 casos de meninos. Antes, a proporção era

de 10 mulheres para cada 15 homens. Segundo o estudo, são notificados anualmente

entre 33 mil e 35 mil pessoas em todo o Brasil, casos confirmados e diagnosticados.

Estima-se que há 630 mil pessoas convivendo com a doença hoje no País, e outras

400 mil podem estar infectadas sem saber. Uma pessoa infectada pelo HIV pode

viver com o vírus por um longo período, principalmente depois da implantação da

política de tratamento com coquetel. Por isso, estamos alertando as pessoas a fazer

a testagem. Em Minas, a estimativa é de 60 mil pessoas contaminadas sem saber

dessa contaminação. Por isso, fazer o teste é importante, pois, assim, além de não

transmitirem a doença, também podem iniciar o tratamento precocemente para

sobreviverem bem, apesar da contaminação.

A análise foi realizada pelo Ministério da Saúde com base num panorama dos

casos de aids em 4.867 Municípios brasileiros pelo menos com um registro da

doença. O referido “Boletim Epidemiológico” de 2009 revelou ainda que o número de

casos registrados em 10 anos no País dobrou nos Municípios pequenos. Isso

significa, Sr. Presidente, mudança de comportamento no Brasil. Hoje sabemos que a

aids tem infectado principalmente as pessoas mais desinformadas, principalmente as

que vivem em cidades menores, onde a informação demora mais para chegar.

Há ainda, Sr. Presidente, uma falsa acomodação, pois, como não viram tantas

pessoas morrerem de aids, as gerações de hoje, ou seja, as mais novas, pensam que

essa doença está controlada e têm relaxado exatamente não só nas campanhas, mas

também na prevenção e na preocupação com a sua própria saúde.

Por isso precisamos desse enfrentamento e o estamos fazendo. Os grandes

centros urbanos do País, onde estão concentrados 52% dos casos de aids,

registraram uma queda de 15% na incidência da doença de 1997 a 2007. Nesse

período, o número de casos em Municípios menores, com menos de 50 mil

habitantes, paradoxalmente dobrou, mostrando também que hoje a aids atinge

pessoas mais pobres, com menos informação e com baixa renda social.

O “Boletim” revelou também que, de 1980 até junho de 2009, segundo dados

preliminares, foram registradas mais de 550 mil pessoas contaminadas e

aproximadamente 200 mil já vieram a falecer.
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Realizaremos uma audiência pública no dia 21. As drogas, principalmente o “crack”,

também nos têm preocupado bastante. O “crack” está se tornando um flagelo

nacional e vem se espalhando pelo País em diferentes classes sociais. Até pouco

tempo atrás pensávamos que, porque era barata e de fácil acesso, essa droga

poderia realmente estar permeando mais nas classes menos favorecidas. Isso hoje

está mudando. Quase todas as classes sociais já sofrem do acometimento pelo

“crack”. O fato é que, de cada 10 pessoas que simplesmente o experimentam, pelo

menos 9 acabam se tornando viciadas.

Sr. Presidente, a gravidade é muito grande. Hoje a nossa preocupação é ainda

maior, pois sabemos que as pessoas que fazem uso continuado de “crack”

aproximadamente por um ano certamente sofrerão sequelas que podem ser

irreversíveis para o resto da vida.

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime - UNODC -, em sua última

publicação, revelou um aumento na circulação do “crack” no Brasil. Em 2002 foram

apreendidos 200kg da droga e, em 2007, no último dado disponível, foram 578kg

apreendidos. O montante equivale a 81,7% do “crack” apreendido em toda a América

do Sul. Em todo o País, os serviços de atendimento a dependentes químicos relatam

que mais e mais pessoas, independentemente da classe social, vêm, nos últimos

anos, procurando ajuda para livrar-se do vício do “crack”. A droga já é a segunda

maior causa de procura por atendimento nos centros do SUS, principalmente nos

sistemas de abuso, como o Caps AD. Nesses locais, o “crack” só tem perdido para o

álcool.

Diante de todas essas questões que precisam ser discutidas, iremos reunir-nos no

próximo dia 14 de junho, no Plenarinho IV desta Casa, para debatermos o tema

“Pessoas vivendo com aids: desafios, vulnerabilidades e experiências exitosas no

tratamento e na reinserção social”. Por que isso, Sr. Presidente? Porque, no caso da

aids - aliás, reitero o convite a V. Exas., pois discutiremos esse assunto no dia 14 -, é

importante deixarmos claro que hoje já não basta só dar o coquetel, ou seja, o

remédio que combate o HIV no organismo da pessoa, pois é preciso todo um

acolhimento. Essas pessoas que convivem com a aids e são tratadas com coquetel

terão uma vida mais longa e poderão usufruí-la. Muitos jovens contraem o HIV e
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precisam ser reinseridos na sociedade. Além disso, devem ser tratadas outras

debilidades físicas e mentais que possam vir a ter, para que tenham realmente uma

vida mais próxima do normal. Esse será o debate que haverá nesta Casa na próxima

segunda-feira, a partir das 14 horas. Discutiremos com especialistas estaduais e de

todo o País, além de pessoas que entendem do assunto, para propormos

experiências que realmente tenham tido êxito não só no tratamento dos HIVs

positivos, mas também principalmente na reinserção social e no acolhimento deles,

para que tenham uma vida em toda a plenitude.

No dia 21, na outra segunda-feira, às 14 horas, também no Plenarinho IV,

falaremos sobre a questão das drogas, os desafios para a redução da demanda, o

tratamento e a reinserção social. Sr. Presidente, nossa preocupação é com a

epidemia do “crack”, com o abuso que ocorre hoje na oferta dessa droga. Em nossa

sociedade, não há um lugar sequer que os nossos jovens frequentam que não tenha

a oferta, a tentativa de venda ou a influência de alguém para se começar a usar

algum tipo de droga. Por isso estamos preocupados, precisamos da ação conjunta de

toda a nossa sociedade, seja da polícia, que foi convocada para estar nessa reunião,

seja das Secretarias de Estado de Educação e de Saúde, seja dos juristas, para

formularmos uma política que realmente possa enfrentar o problema. Como o crime

organizado, se não nos organizarmos enquanto sociedade, perderemos essa guerra

para o traficante, e já estamos perdendo; estamos perdendo a vida da nossa

juventude.

Sabemos que todos nascem com uma missão. Entretanto as pessoas que vão por

esse caminho acabam deixando essa missão de lado, deixando seus sonhos e

projetos e vivendo à margem da sociedade. Essas pessoas, só de experimentarem o

“crack”, por exemplo, praticamente terão muita dificuldade de voltar a uma vida

normal. Nossas estatísticas mostram, antes do “crack”, que recuperar um viciado é

muito difícil. Com bons tratamentos, conseguimos recuperar e fazer voltar à vida

normal apenas 30% dos viciados. Com o “crack”, é muito pior, Sr. Presidente. Ele

agarra a pessoa que o experimenta. Sabemos que o “crack” é o resto da cocaína e,

fumado, tragado, ele impregna o cérebro da pessoa num intervalo apenas de 10 a 12

segundos, conduzindo-a a um estado de euforia louca e, em seguida, à depressão.
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Nessa depressão, a pessoa tem, no palavreado deles, a fissura, a vontade, a

necessidade imperiosa de usar de novo, passando então a usar seguidamente,

tornando-se rapidamente um dependente, um viciado nessa droga. É muito difícil

recuperar essas pessoas. Sabemos que a prevenção precisa ser feita com políticas

esclarecedoras contundentes. Já não temos condições de tapear, de ofuscar, de

disfarçar para a sociedade o grave problema que enfrentamos.

Por isso, Sr. Presidente, estamos aqui convocando todos os parceiros, de todas as

comissões afins, seja da Comissão de Saúde, seja da Comissão de Educação, seja

da Comissão de Segurança Pública. Enfim, convidamos todos os pares desta Casa a

estar juntos com as principais autoridades deste país no dia 14, nesta Casa, no

Plenarinho IV, para realmente conduzirmos e enfrentarmos o problema da aids, que

continua avançando entre nossos jovens, entre os menos informados, entre os mais

pobres e os que moram nas cidades menores, como vimos de perto em nosso

Estado; e também no dia 21, para enfrentarmos essa variedade tão grande de

doenças que temos hoje, essa variedade tão grande de drogas que são oferecidas a

nossa população, e que culmina agora, com o “crack”, numa verdadeira epidemia. Já

não podemos brincar de políticas públicas de enfrentamento às drogas, precisamos

de uma política que realmente seja austera, eficaz, porque, senão, perderemos essa

guerra.

Era isso o que eu queria dizer, Sr. Presidente. Agradeço a V. Exas. a atenção e

convoco, mais uma vez, os Deputados a estar conosco nessa discussão e também o

público, por meio da TV Assembleia, a nos assistir, ao vivo, nos dias 14 e 21, a partir

das 14 horas.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto a esta tribuna

para lembrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no último dia 5. Quero

fazer uma reflexão a respeito do meio ambiente natural e do meio ambiente social e

dizer que o Dia do Meio Ambiente é todo dia. Para fazer essa reflexão com os

Deputados e com a sociedade, devemos fazer uma análise do cenário em que

vivemos, convivemos e sobrevivemos. Como parlamentar, em uma democracia
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representativa, temos obrigação de trazer a nossa opinião e sugestões para, com

nossa missão de legislador, melhorar o meio ambiente natural e social.

O meio ambiente da natureza é o cosmos, o planeta, a terra, nossa mãe, os rios, as

águas doces, aspecto em que o Brasil é privilegiado, com praticamente 95%. No Dia

Mundial do Meio Ambiente, vamos pensar na democracia do povo no planeta, na sua

distribuição nos continentes e refletir, principalmente, sobre o nosso Brasil em fase

pré-eleitoral, momento em que os candidatos buscam um cargo eletivo no Executivo

e no Legislativo.

No momento em que analisamos a natureza e vemos o homem diante dela e de

Deus, convivendo no ecossistema de um país continental como o Brasil, gostaria de

avaliar como estamos convivendo com nossas leis, com o Congresso Nacional, com

o Executivo, e perceber que temos obrigações em relação à nossa legislação

ambiental. Esta, às vezes, é muito polêmica, pois vivemos sob a égide do

neoliberalismo, do comando dos bancos, do egoísmo e do poder na mão de poucos

em detrimento de muitos. Um poder em que o mercado é o mais importante e regula

a vida das pessoas, sem maior intervenção do Estado. Há uma convergência mundial

em torno desse sistema perverso do neoliberalismo, que dita as normas para os

organismos internacionais, as relações entre os países. Não há uma aplicação do

princípio da razoabilidade no comando dos mercados mundiais. Há predominância de

poucos em detrimento de muitos. As normas não são iguais para aqueles países que

detêm os meios de produção, o que prejudica os países mais pobres e o trabalho.

Karl Marx já mostrou isso ao mundo. Ele não deu solução no comando, na parte

administrativa, na distribuição de renda, mas mostrou onde está o nosso espírito de

vassalo. O trabalho, às vezes muscular, dos mais analfabetos, o trabalho físico dos

homens, o seu suor não é suficiente para sustentar e dar dignidade a sua família.

Exatamente para aplicar-se o que está na Constituição, que fala em igualdade de

oportunidade. No Brasil, vivemos um momento difícil, em que pesa a indústria do

consumo, a indústria cultural da televisão e do ciberespaço, que é comandado por

poucos, em detrimento de muitos. Isso acontece no dia a dia, e a distribuição de

renda é perversa.

Queria fazer aqui reflexão sobre nosso objetivo como parlamentar estadual. É
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lógico que dependemos, vestimos camisa de força da legislação concorrente, e o

Estado deve repensar a parte do pacto federativo no que diz respeito à legislação nos

Estados. Não temos muita liberdade para fazer legislação compatível com nossa

geografia, nossa economia, nossa infraestrutura e nossas necessidades. As leis

devem promover exatamente a construção de um meio ambiente equilibrado com o

desenvolvimento e promover o desenvolvimento social em sintonia, em sinergia com

nosso “status quo”, com nossa geografia. Nossas universidades devem formar

pessoas com o espírito e o conhecimento da realidade mineira e brasileira. Apenas

faço esta reflexão aqui. A sugestão é exatamente a sintonia, a sinergia do parlamento

com a democracia representativa, na qual o cidadão, no momento eleitoral, passa

cheque em branco para que nós, parlamentares, criemos normas constitucionais e

ordinárias e para que o Executivo crie portarias sempre compatíveis com a

necessidade do povo, atendendo ao princípio da razoabilidade, pois tudo o que é

demais passa, e tudo o que é de menos falta. O Brasil, por ser país em

desenvolvimento, ainda precisa fazer ajustes, assim como os Estados brasileiros e as

assembleias legislativas. Às vezes nos falta possibilidade de legislar de acordo com

nossa realidade.

De 1988 para cá, avançamos muito sim. Penso na nossa ecologia social, que é a

análise das desigualdades gritantes entre as pessoas e as famílias, com classes e

extratos sociais bem-definidos. Precisamos regular essa ecologia social -

regulamentar e depois regular. Regulamentar por meio de leis que o parlamento pode

fazer, os parlamentos federal, estaduais e municipais, cada um voltado para sua

realidade geográfica, social e política.

Venho a esta tribuna para levantar essa questão de forma genérica e para dizer da

nossa responsabilidade sobre ela. Quando pensamos no meio ambiente social,

vemos o cenário, por exemplo, da Capital mineira, que está cheia de condomínios

nos quais predomina o conforto de poucos, e, logo abaixo, há o esgoto a céu aberto,

ausência de água potável, condições indignas para o ser humano. É preciso pensar

na justiça social e na distribuição de renda, o que começa lá na Comissão de Justiça.

Lá, sim, devemos obedecer à Constituição, e nem sempre nos é possível atender aos

ditames constitucionais, que são pétreos. Muitas vezes, há as dificuldades de país em
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desenvolvimento e também os vícios de predomínio do Executivo ou de sistema de

governo que nos impede de fazer representação daqueles que votaram em nós.

Minha reflexão vai mais longe. Pedagogicamente, analiso paralelamente o cuidado

com o meio ambiente natural e o cuidado com o meio ambiente social. Para

expressar esse cuidado que se traduz por ética, que é o cuidado com nossa casa,

com o outro, com as famílias, com aqueles que representamos, com nossa geografia,

com a qual convivemos e de onde nos originamos, é preciso buscar equilíbrio que

traga dignidade. Dignidade seria usufruir dos indicadores sociais com igualdade de

oportunidades. É lógico que entendemos que, no mundo, os talentos são diferentes e

nem todos aproveitam as oportunidades, mas temos a obrigação de promovê-las,

para que não tenhamos tantos excluídos no País, como ocorre hoje.

Sabemos que 20% dos seres humanos deste país estão abaixo da linha da miséria.

Ao falarmos nos indicadores sociais, temos de pensar que a nossa legislação tem de

ser razoável para atender à saúde em primeiro lugar, assim como a educação, com

escolas públicas e todas as crianças matriculadas.

A Organização Mundial de Saúde, a ONU, outros órgãos internacionais e o próprio

FMI, que vive na busca até de, às vezes, promover a exploração de uns países por

outros e que é um fundo que tem um espírito capitalista, detêm as estatísticas que

devemos perseguir e buscar. Mas estamos longe na classificação de IDH, haja vista,

por exemplo, a situação da África do Sul, que está sediando a Copa do Mundo, um

país que saiu do “apartheid” noutro dia, mas é considerado mais avançado que o

Brasil - está acima da 100ª posição, bastante alta, e o Brasil está um pouco abaixo.

Temos de pensar nos países em desenvolvimento.

Pensamos na educação em primeiro lugar e sabemos que o Governador Aécio

Neves, durante oito anos, buscou equilibrar as contas de Minas Gerais diante desses

organismos internacionais, diante da União, e colocar o Estado nos trilhos. E está

colocando. A saúde melhorou muito de 1988 para cá, com a implantação do SUS.

Falta muito, mas não podemos perder a esperança de perseguir esse caminho.

Precisamos pensar na regulamentação da Emenda nº 29; do contrário a saúde

entrará em situação de caos. E a saúde é o primeiro indicador social, juntamente com

a educação. Não separo saúde da educação, elas têm de andar juntas. O indivíduo



____________________________________________________________________________
327

sem oportunidade de sair do analfabetismo e conseguir uma graduação está numa

situação muito difícil, e somente 20% das pessoas têm condições de bancar uma

escola particular no País. Precisamos de escolas federais e estaduais, e de tornar

razoável o ensino.

Depois quero abordar o problema da saúde propriamente dito em relação à

judicialização. O próprio País cria as leis, e buscamos muito o Judiciário e o Ministério

Público para resolver o problema da saúde, em que pese termos aqui o brilhante ex-

Secretário Marcus Pestana, nosso colega, que deu um impulso muito grande à

saúde. Mas é preciso o plano federal legislar nesse sentido. Está faltando legislação

para a saúde, por isso ficamos sempre atrás da judicialização, buscando na Justiça,

porque a nossa estrutura ainda é fraca por falta de verbas.

É preciso também formar os médicos numa situação em que eles tenham uma

obrigação no contexto social, mas também dignidade. Os salários pagos aos médicos

e aos profissionais de saúde e a estrutura custam caros. Temos orçamento, mas

muitas vezes ele é apertado num país subdesenvolvido. E a saúde não tem sido

prioridade.

No Estado de Minas, temos avançado muito. Avançamos no indicador social, por

exemplo, com o Proacesso - até o fim do ano, serão asfaltados os 224 Municípios

que faltavam em Minas Gerais -, o programa mais ambicioso do governo Aécio

Neves, e que ele conseguiu materializar. Também a criação da infraestrutura na

atenção básica à saúde, a média complexidade, mas que está precisando de uma

regulação que venha do Ministério da Saúde. O Bolsa-Família é importante, o Fome

Zero foi muito importante, mas não podemos, de forma alguma, concordar com a

política do Ministério da Saúde hoje, que não tem suporte financeiro.

A cada ano, o orçamento está mais minguado do ponto de vista federal para

atender aos Municípios. Precisamos mexer no pacto federativo em relação à

distribuição de renda e à equação da distribuição dos impostos, que estão

engrossando o caixa único do governo federal. Aí sobra dinheiro para atender a

emendas, muitas vezes partidárias. Isso não pode acontecer.

O representante do povo tem de receber de forma equitativa, com oportunidade

igual, ou que pelo menos essa distribuição de renda seja feita de forma justa. Pode
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ser que não precise de emenda, não é o caso de receber emenda do governo. O

governo precisa ter um planejamento como há em Minas Gerais, que tem dado

exemplo com a Lei Orçamentária Anual, o Plano Plurianual, a LDO e o PMDI. Todos

os anos, nesta Casa, a Comissão de Participação Popular faz uma reflexão profunda

e tem sugerido ao governo, com a participação do povo, com o compartilhamento do

povo e dos seus representantes, equacionar o que vamos arrecadar para distribuir

com mais justiça, atendendo, assim, as diferentes regiões de Minas Gerais. É assim

que se faz política, é assim que poderemos promover uma ecologia social melhor.

Quando digo social, refiro-me à moradia, ao transporte e à infraestrutura dos

transportes aéreos e marítimos no País, que está debilitada.

Não dá para falar mais sobre essa reflexão, pois é necessário muito tempo.

Finalizando, quero dizer que tivemos um prejuízo de R$1.000.000.000,00 apenas na

safra da soja por falta de infraestrutura. A minha reflexão de hoje, Sr. Presidente, foi

para falar da nossa responsabilidade como parlamentar e também para deixar como

sugestão para todos os Parlamentos do País, principalmente para o Congresso

Nacional, a fim de que compatibilizem o desenvolvimento equilibrado do meio

ambiente com o desenvolvimento equilibrado do meio ambiente social por meio de

normas, leis constitucionais e leis ordinárias, as quais devemos obedecer. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, o Deputado Ruy Muniz.

O Deputado Ruy Muniz* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, amigos telespectadores

da TV Assembleia, boa tarde. Para nós, é uma grande alegria ocuparmos, mais uma

vez, esta tribuna. Quero iniciar o meu pronunciamento falando sobre o I Seminário de

Atenção Integral à Saúde do Homem, que está sendo realizado no Expominas. Esse

seminário foi organizado pela Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, pela Secretaria

de Minas Gerais e pelo Ministério da Saúde. Estamos debatendo sobre a saúde do

homem. Tive a honra de participar da abertura desse seminário, pois fui autor da lei

que instituiu a política de saúde para o homem em Minas Gerais. Essa é uma lei

importante que visa não criar mais estruturas de saúde específicas, mas aproveitar as

já existentes, como a dos PSFs e dos centros de saúde, a fim de introduzir

estratégias para acolher e atender bem aos homens, principalmente em relação à
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prevenção do câncer de próstata, à questão da sexualidade, enfim, o acolhimento de

todas as doenças que afetam a nós, homens.

É importante realçar que, de três adultos que morrem, dois são homens. Também é

preciso lembrar que as mulheres vivem sete anos mais que os homens. Há muito

mais viúvas que viúvos. Portanto, é necessário que cuidemos dos homens, que só

vão ao médico, só procuram um serviço de saúde quando estão impossibilitados de

trabalhar. Se, por qualquer motivo, ficou impedido de trabalhar, ele procura um

médico, e, muitas vezes, procura tarde. Aí descobre que está com câncer avançado,

com metástase, a doença já se espalhou e não tem mais jeito. Então é preciso que

cuidemos dos homens. Em virtude da maternidade, as mulheres procuram mais

precocemente o médico, pois têm de fazer o pré-natal. Há um programa para cuidar

da criança e da mulher. Agora vamos fazer isso em relação ao homem em Belo

Horizonte e em todos os Municípios de Minas Gerais. Se Deus quiser, com a política

nacional do homem que também está sendo lançada pelo Ministério da Saúde, isso

ocorrerá em todo o País. É preciso haver essa consciência.

Quero aproveitar o momento para homenagear um homem que me deu a ideia,

inspirou-me a apresentar esse projeto de lei: o taxista, nosso amigo, Osmani, da

Federação dos Taxistas de Belo Horizonte. Vim com ele de Confins até a Assembleia

e ele me cobrou que mulher é bem acolhida na saúde pública, mas o homem é

excluído. Portanto, Osmani, agora é realidade: o nosso Governador Anastasia

sancionou a lei no último dia 20 de maio. Estamos aqui para comemorar. Hoje, com

esse seminário, desencadeiam-se ações concretas para Municípios e Estado criarem

a política de saúde para o homem. Estamos muito felizes por cumprir nossa missão

de legislar e estimular políticas públicas construtivas para o nosso Estado.

Sr. Presidente, outro assunto que quero comentar se refere à visita do ex-

Governador José Serra, do nosso ex-Governador Aécio Neves e do Governador

Anastasia, ontem, a Montes Claros. A visita foi maravilhosa. Milhares de pessoas

reuniram-se para recebê-los, para ouvi-los. A festa foi democrática e linda. Depois do

evento no Automóvel Clube, mais de 2 mil pessoas saíram em uma caminhada

democrática, construtiva, pelas ruas de Montes Claros, terminando no popular Café

Galo, do nosso amigo Jadir. Lá fizemos as fotografias tradicionais e brindamos o
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início de uma caminhada importante para termos, em Minas Gerais, a continuidade

de um trabalho eficaz, construtivo, que tem avançado em todos os cantos do Estado.

Também poderemos direcionar o Brasil para um caminho democrático. A alternância

de poder é necessária, mas, quando há acertos, como é o caso de Minas Gerais, não

se trata de continuísmo, mas de dar continuidade a um bom trabalho de resgate do

Estado, dos valores republicanos; e isso o Governador Anastasia tem feito.

Quero, de público, em nome do povo de Janaúba, de São Francisco e de todas as

cidades administradas pelo PT na região do Norte de Minas, agradecer os convênios

que o Governador Anastasia está liberando, independentemente da coloração

partidária, de quem será apoiado para Governador e para Presidente. Ele está

cumprindo a sua missão, que é a de ajudar o nosso povo, levando obras de

infraestrutura importante para a região. Januária, Janaúba e Pirapora ganharam um

novo aeroporto. Houve investimento nas áreas de saúde e de saneamento.

Amanhã estaremos em Brasília de Minas e Januária, em audiência pública, para

debatermos a construção de uma ETE. Isso é a presença de um governo

democrático, republicano. Por isso ele só tem crescido em todas as pesquisas. Quem

conhece Anastasia cada vez mais adere à sua candidatura. Ele é uma pessoa técnica

e muito competente, e ajudou esta Casa a construir a nossa lei orgânica, a nossa

Constituição Estadual. Ele é importante. Foi Secretário de Estado e é um brilhante

Governador, tendo feito muito pelo nosso Estado. O povo saberá retribuir-lhe na hora

certa. O seu trabalho é sério e merece toda a adesão que está acontecendo em sua

caminhada.

Sr. Presidente, peço aos colegas Deputados que façam uma mobilização para que

hoje, à noite - se não der agora, à tarde -, votemos a lei da mata seca, a qual modifica

a lei de política florestal de Minas Gerais. Essa lei é muito importante para todo o

Estado, principalmente para a região do Norte de Minas. Lá as pessoas confundem o

conceito de mata atlântica, cerrado, caatinga e mata seca. Nesse projeto que

aprovaremos hoje - se Deus quiser e com a vontade dos Deputados -,

estabeleceremos claramente o que é cada um desses biomas, o que significa mata

atlântica, mata seca, caatinga e cerrado, delimitando cada uma dessas áreas, com a

aprovação de um mapa das florestas de Minas.
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E então estabeleceremos formas de fazer exploração adequada e sustentável do

agronegócio em Minas Gerais, sem prejuízo para as regiões. Não podemos deixar

que uma região fique com mais de 50% de reserva florestal, enquanto outras ficam

com menos de 10%. É necessário que cada região assuma a responsabilidade de

conservar. É preciso haver desenvolvimento sustentável.

O nosso amigo Deputado Hely Tarqüínio falou aqui sobre o meio ambiente. É

preciso preservá-lo, sim. Há a consciência de que o desenvolvimento precisa ocorrer,

mas o meio ambiente precisa ser protegido. É importante definirmos isso claramente,

e a emenda do Deputado Gil Pereira, a qual aprovaremos hoje à tarde ou logo mais à

noite, vai realmente acabar com todas as dúvidas, com as más interpretações acerca

da mata atlântica na região do Norte de Minas. Vamos delimitar. Lá existem, sim,

áreas pequenas de mata atlântica, mas o grosso é esse bioma, mata seca. Trata-se

de um bioma importante, que precisa ser preservado. Mas também é necessário

haver equilíbrio, para que ocorra desenvolvimento sustentável do agronegócio.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para parabenizar o Presidente da Câmara

Municipal de Pouso Alegre, nosso amigo Vereador Fred Coutinho, pela proposição de

organizar o seminário que ocorrerá amanhã e depois, ou seja, nos dias 10 e 11 de

junho, na Câmara Municipal de Pouso Alegre: “Vinte Anos da Lei Orgânica de Pouso

Alegre”. A Lei Orgânica de Pouso Alegre foi uma das primeiras leis orgânicas

aprovadas no Brasil. Aliás, serviu como modelo para muitas outras cidades de Minas

Gerais. O seminário será aberto pela palestrante Dra. Horma de Souza Valadares

Meirelles, Vereadora à época e relatora da Lei Orgânica de Pouso Alegre. Haverá

várias palestras interessantes e serão discutidos temas como “Sociedade e

Democracia”, entre outros. Nesse evento, serão feitas homenagens a personagens

importantes da política mineira e brasileira. Será homenageado o Dr. Milton Reis, do

Sul de Minas, Deputado Federal Constituinte, um baluarte da política mineira. Ele foi

presidente de partido, exerceu papel importante e será homenageado pela brilhante

contribuição dada à Constituição do Brasil. Será homenageado também o Deputado

Carlos Mosconi, de quem tenho alegria e orgulho de ser colega na Comissão de

Saúde. Ele é grande Deputado Estadual aqui, mas foi também grande Deputado

Federal e muito contribuiu na elaboração da Constituição brasileira. Foi ele um dos
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fundadores do SUS no Brasil, sistema que muito lhe deve. Ele receberá essa

homenagem em Pouso Alegre pela sua contribuição à Constituição brasileira. Será

homenageado também o Dr. João Batista Rosa, Deputado Constituinte em Minas

Gerais. À época, como Deputado, ele ajudou a construir a Constituição mineira.

Conhecido como Dr. Rosinha, é pai da nossa amiga Virgília, que coordenou

brilhantemente o programa da Coordenadoria da Mulher em Minas Gerais. Serão

também homenageados outros funcionários, alguns já falecidos, e outros que ainda

contribuem com a Câmara Municipal de Pouso Alegre. Meus amigos e minhas

amigas, espero que esse seminário seja prestigiado e valorizado. Farei o possível,

meu amigo Fred, para estar aí e dar a minha contribuição a esse seminário da

Câmara Municipal de Pouco Alegre.

Por fim, Sr. Presidente, quero parabenizar a fala do Deputado Fahim Sawan e

dizer-lhe que é isto mesmo: o mal do século são as drogas; e o mal do século 21 é

essa droga perversa, o “crack”, que vem prejudicando a juventude, as famílias de

Minas Gerais e do Brasil.

Por isso mesmo, Deputado Fahim Sawan, apresentamos nesta Casa um projeto de

lei que cria o dia estadual de combate ao uso do “crack”. O objetivo é pararmos, um

dia, em Minas Gerais, para refletir e fazer programas de prevenção, discutir nas

escolas esse assunto e fortalecer a ação junto às famílias. O melhor remédio contra a

droga não é a repressão, mas o amor do pai, da mãe, dos filhos, enfim, o amor

cristão que deve haver entre as pessoas. Quando apoiamos, o usuário não precisa

buscar outros caminhos, como a droga. Vamos nos unir para combater esse mal.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Eram essas as nossas considerações. Que

tenhamos uma boa tarde e que possamos votar, logo mais, as leis de interesse de

Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcus Pestana.

O Deputado Marcus Pestana* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

ocupo a tribuna nesta tarde para, de forma muito objetiva, focada, trazer uma

proposição que apresentei a esta Casa, o Projeto de Lei nº 4.648/2010, que dispõe

sobre diretrizes para o planejamento e a gestão das políticas públicas de saúde de
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Minas Gerais.

Estou oferecendo à Casa, a partir da experiência acumulada nesses sete anos

como Secretário de Saúde, um projeto que procura erguer diretrizes, parâmetros,

normas tão essenciais à continuidade e à perenização de determinadas políticas

públicas de saúde desenvolvidas nos últimos anos. Ninguém tem dúvida de que a

saúde é absolutamente central na vida da população, um item essencial na

construção da cidadania brasileira. Não é à toa que os três oradores que me

antecederam falaram sobre saúde.

Procurei alinhavar em 60 artigos, de forma dinâmica e não restritiva, que não

gerasse camisa de força para o desenvolvimento futuro da gestão das políticas

públicas, a partir da experiência acumulada em 21 anos de SUS e as experiências

consolidadas nas diversas agendas da saúde. Estamos propondo uma abordagem

ampla que oriente e institucionalize algumas formas essenciais para a vida do SUS.

É um tema central. Todos sabem que o SUS é um sucesso, relativo a um enorme

avanço determinado por essa política fundada na Constituição de 1988. Há um longo

caminho a percorrer, gargalos, limites, dificuldades, mas os avanços são inegáveis.

Se é verdade que há uma política geral para todo o Brasil, temos de visualizar o

aspecto de que o Brasil, sendo um País continental, com suas enormes

desigualdades e diferenças regionais, precisa construir estratégias regionais de

construção do SUS. É nesse sentido que esse projeto de lei oferece à Casa a

possibilidade de uma ampla discussão para consolidar experiências, práticas que

vieram nestes 21 anos, frutificando, a partir das parcerias dos Municípios, das

entidades filantrópicas, de ONGs ou de governos estaduais, de processo decisório,

institucional, que não têm “status” legal. O que esse projeto de lei procura é

institucionalizar essa vivência concreta do SUS de Minas Gerais.

É um projeto de lei que se ocupa das estratégias e das experiências acumuladas na

atenção primária do PSF, na assistência farmacêutica, na urgência e na emergência,

no setor hospitalar, na regionalização da saúde e nos mecanismos decisórios

institucionais, como a comissão bipartite de intergestores e o Conselho Estadual de

Saúde. O que procuramos é institucionalizar com essa lei ferramentas, instrumentos e

perenizar ações de sucesso engendradas pelo esforço coletivo aqui em Minas Gerais.
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Colocamos a discussão dessa proposição legal na Casa, sem nenhuma pretensão.

Na verdade, pretendemos travar conversas com as Comissões de Justiça e de Saúde

para coletivizar a autoria. Estou simplesmente dando um chute inicial, porque acho

muito importante envolvermos o Colegiado dos Secretários Municipais - Cosems -, o

Conselho Estadual de Saúde, os diversos conselhos regionais dos profissionais da

saúde, todos os atores envolvidos, a Federassantas e as associações de hospitais. É

possível que a Assembleia galvanize uma ampla discussão e crie mecanismos de

participação muito concretos para aprimorar essa proposição. Temos nesse projeto

práticas correntes que precisam ganhar “status” legal para que deixemos de encará-

las como políticas de governo, pois, na verdade, são políticas de Estado. Nenhum

setor ergueu mecanismo de cooperação entre governos municipais, estaduais e

federal como o SUS. Tudo isso são práticas correntes não institucionalizadas, sem

nenhum marco legal que normatize essas práticas. Então, há uma série de saberes e

experiências acumuladas, de convivência entre pequenos, médios e grandes

Municípios, pactos feitos, fluxos regulados, mecanismos de regulação das

internações e atendimentos à população, mas que não estão inscritos em nenhum

documento legal no âmbito estadual. Minas tem especificidades. Uma coisa é

construir o SUS na Amazônia, na Grande São Paulo, em Minas Gerais e em

Pernambuco, pois cada Estado, cada unidade da Federação tem a sua própria

história, a sua prática acumulada, e é disso que esse Projeto de Lei nº 4.648/2010,

que apresentamos hoje nesta Casa, procura tratar.

Em nome dessa experiência acumulada do SUS de Minas Gerais, considerando a

necessidade de institucionalização de determinados mecanismos de gestão e

planejamento e a necessidade de dar consistência legal no plano estadual a

determinadas políticas permanentes de saúde, regulando - aliás, arbitrando - as

relações entre os diversos entes federados, espero que a partir dessa iniciativa se

instale uma rica e profunda discussão. Além disso, que esta Casa possa acolher

emendas, fazer aprimoramentos e promover um processo rico de discussão e que

possamos ter uma lei geral das políticas públicas de saúde que consiga enraizar e

aprofundar a institucionalização do SUS em Minas Gerais. Muito obrigado, Sr.

Presidente e Srs. Deputados.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Saúdo a todas e a todos. Neste momento, expresso

minha solidariedade ao setor cultural do Estado de Minas Gerais, que exige a

liberação dos recursos. Aliás, no ano passado esses recursos já foram repassados

pelo governo federal, mas, infelizmente, os recursos para a área cultural,

principalmente para os pontos de cultura, não foram implementados, aplicados,

porque o governo não deu andamento aos projetos.

Tenho aqui uma matéria do jornal “O Tempo” intitulada: “Preocupação”. O governo

vetou repasse para programas, e, em protesto, o setor cultural exige liberação dos

recursos. Artistas entregaram o manifesto ontem ao Secretário, no qual pedem

atenção. O manifesto foi lido no Palácio das Artes à noite e cobra do governo a

manutenção dos projetos. A confusão teve início a partir da interpretação, porque a

Advocacia-Geral do Estado baixou uma norma alegando a questão eleitoral, o ano

eleitoral. Entretanto, outros Estados não tem nenhum problema. Os recursos para a

área da cultura estão sendo liberados normalmente, por isso queremos saber por que

só aqui, em Minas Gerais, os programas não são aplicados. Os recursos do governo

federal não são aplicados, o que tem prejudicado e penalizado esse setor tão

importante. Faltam recursos e investimentos, e, ainda assim, o pouquinho que se tem,

infelizmente, às vezes não é aplicado.

Eu queria parabenizar, de forma muito especial, o Vítor Santana, que é um dos

líderes do movimento, que já fez várias reuniões com o governo do Estado.

Realmente, cobramos uma solução imediata. Aliás, fizemos toda uma cronologia e

estamos apresentando requerimentos e documentos ao governo do Estado

solicitando a liberação desses recursos.

No dia 31/12/2007, o ex-Governador Aécio Neves assinou o Convênio nº 470/2007

com o Ministério da Cultura, de apoio ao projeto Rede de Pontos de Cultura do

Estado de Minas Gerais. Isso no dia 31/12/2007. São 100 instituições da sociedade

que tiveram projetos culturais aprovados no Edital Público nº 1, de 2008, do governo

do Estado. Essas 100 instituições aguardam, desde 2008, o repasse de recursos do

governo do Estado, o qual até hoje não ocorreu. Qual é a explicação para isso? Por
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que, desde 2008, 100 instituições estão aguardando o repasse de recursos por parte

do governo do Estado? É o que queremos saber.

Os pontos de cultura trabalham com projetos de entidades que estimulam a

promoção da cultura e da cidadania às pessoas e às comunidades de baixo acesso à

cultura. São projetos realizados em aglomerados e favelas, bem como em cidades do

interior e nas comunidades indígenas. Isso faz parte do Mais Cultura, com foco na

cultura local. Os primeiros pontos de cultura foram criados pelo Ministério da Cultura,

com recursos do governo federal, por meio de convênios com as entidades. E agora o

governo federal confiou à responsabilidade do Estado realizar os convênios, o que

significa colocar a galinha tomando conta do galinheiro. Infelizmente o setor tem de

protestar, e ele fez um belíssimo ato de protesto no Palácio das Artes, porque o

governo praticamente confiscou o dinheiro, isto é, pegou o dinheiro que é do setor

cultural e, infelizmente, não aplicou esses recursos. Quando isso era feito diretamente

entre o governo federal e as entidades, não havia nenhum problema, mas, quando a

responsabilidade foi transferida para o Estado, infelizmente os projetos passaram a

ser amarrados e os recursos não liberados. Está aqui a prova.

O valor total do convênio é de R$18.000.000,00, sendo R$12.000.000,00 do

Ministério da Cultura e R$6.000.000,00 do governo do Estado. Em maio de 2008, o

Ministério da Cultura fez o repasse da primeira parcela no valor de R$4.100.000,00.

Mais de R$4.000.000,00 foram repassados em 2008, e já estamos em 2010.

Em junho de 2009, o Ministério da Cultura fez o repasse da segunda parcela, no

valor de mais R$4.100.000,00, ou seja, já foram repassados R$8.200.000,00, mas as

instituições, até agora, não viram nenhum centavo desse dinheiro. Essa é uma

denúncia gravíssima, que trazemos à tribuna desta Casa. Está aqui. Falo, provo e

mostro. Os recursos já foram repassados ao caixa do governo do Estado, que,

infelizmente, não os repassa às entidades. Isso não é de agora. Vejam aqui a data.

Não adianta vir com desculpa de que este é um ano eleitoral. Aliás, trata-se de

programas federais que outros Estados estão aplicando normalmente. Vejam a data.

Em maio de 2008 foi repassada a primeira parcela.

Infelizmente, o que o governo está fazendo? Está aplicando e ficando com os juros

desses recursos, da mesma maneira que fazia com a merenda escola, quando, em
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todo início de ano, as crianças ficavam sem a merenda escolar porque o governo

pegava o dinheiro do FNDE e aplicava o recurso, que rendia juros e correção no

banco e lhe dava um bom lucro. Meses depois o governo comprava a merenda, mas

deixava os estudantes vários meses sem a merenda escolar. Será que é essa mesma

coisa que está acontecendo agora? Só pode ser, porque o recurso foi liberado em

maio de 2008, mas até hoje não foi repassado nenhum centavo a nenhuma instituição

ou entidade.

Em 28/1/2010, por meio de ofício, o Chefe de Gabinete do Secretário de Cultura

encaminhou um ofício informando que seriam firmados convênios com todas as

instituições, no período de fevereiro a abril deste ano. Isso aconteceu depois de

passado muito tempo. Cem instituições tiveram suas propostas aprovadas em um

processo democrático. Mas agora o governo diz que não poderá fazer o repasse por

causa da vedação da transferência de recursos para entes privados. Aliás, é utilizada

a Resolução nº 23.089, do TSE.

Ora, se esse é o entendimento do Ministério da Cultura, primeiro quero deixar bem

claro que essa justificação, essa desculpa esfarrapada por parte do governo do

Estado não procede, porque existe um entendimento do Ministério da Cultura e da

Advocacia-Geral da União de que não há nenhum problema. Tenho em mãos

pareceres relativos a isso. O parecer técnico jurídico da Advocacia-Geral da União e

do Ministério da Cultura mostra que a continuação dos referidos programas em ano

eleitoral não traria nenhum problema, porque a proibição de repasse de verbas e

distribuição gratuita de bens em ano eleitoral admite exceção nos casos de

programas sociais autorizados em lei e que já estejam em execução orçamentária

desde o exercício anterior. Essas exceções são admitidas na Resolução nº

23.089/2009, do TSE.

Apesar de não estarem diretamente instituídas em lei, o Advogado-Geral da União

argumenta que as propostas foram formalmente instituídas antes do atual exercício

eleitoral e com a dotação já autorizada em lei orçamentária. Bastaria apenas a

previsão específica no convênio. A AGU conclui: “Não existe nenhum óbice legal à

continuidade dos programas sociais tendo em vista que suas ações já estão

devidamente empenhadas desde o exercício de 2009”. Os recursos aliás chegaram
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aqui em maio de 2008. No caso, não há nenhum problema do ponto de vista jurídico.

Ora, desde 2008 Minas já recebeu o repasse dos recursos. Mas agora o Secretário

coloca em dúvida a validade do parecer da Advocacia-Geral da União, segundo as

entidades, na última reunião sobre o assunto.

O que o Secretário alegou? Ele disse: “Não, porque quem assinou não foi o

Advogado-Geral, mas um dos advogados”. Ora, pare com isso. Entramos em contato

com a Advocacia-Geral da União e vimos que todos eles têm autonomia e estão

autorizados formal e legalmente a firmar os seus pareceres.

Então não há problema em relação à constitucionalidade, à legalidade e à

juridicidade. Por que o governo meteu a mão nos recursos do setor cultural de Minas

Gerais e não os libera para as entidades? Denunciamos aqui, questionamos e

esperamos que o governo resolva esse problema o mais rápido possível. Aliás,

entramos em contato direto com o gabinete do Ministro Luís Inácio Lucena,

Advogado-Geral da União, e com a Consultoria-Geral da União, e fomos informados

que o parecer tem validade, visto que as consultorias jurídicas são tecnicamente

subordinadas à Advocacia-Geral da União e também ao Ministério da Cultura. Ou

seja, o Advogado-Geral da União tem competência técnica, jurídica e legal para emitir

o parecer. Portanto, o documento representa o entendimento jurídico da AGU. Nos

Estados do Acre, da Bahia, de Goiás e do Espírito Santo, a execução do programa

acontece normalmente sem problemas. Aqui, em Minas Gerais, meteram a mão nos

recursos da cultura.

Manifesto aqui nossa solidariedade a todas essas 100 instituições da sociedade

civil, que, aliás, tiveram seus projetos culturais aprovados no Edital Público nº 1, de

19/12/2008. Então, estão totalmente legais, sem nenhum problema. É o que falamos:

o parecer parece ser. Se for interesse do governo, ele fala que é legal, se não for, é

ilegal, é inconstitucional, há problemas mesmo com pareceres da Advocacia-Geral da

União e até mesmo do Ministério da Cultura. Por isso fazemos aqui esses

questionamentos. Os pontos de cultura são fundamentais para que grande parte da

população, principalmente a população carente do Estado, tenha acesso à cultura.

Foram mais de R$8.000.000,00 repassados ao governo do Estado, e este “sentou-se

em cima do dinheiro”. Não sei o que estão fazendo, qual é a aplicação dada ao
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dinheiro que não repassam às entidades. Estamos indignados e apoiamos totalmente

o Movimento Cultural de Minas Gerais, realmente um movimento muito aguerrido,

forte, apesar de todas as dificuldades, da falta de recursos e estrutura, das mínimas

condições. Devemos reconhecer que há uma rica diversidade. Expressamos aqui

nossa solidariedade e denunciamos o governo do Estado para que resolva e libere

esse recurso o mais rápido possível.

Aproveitamos também, mais uma vez, para hipotecar nossa solidariedade a todos

os servidores públicos, a todos os professores. Acompanhamos toda a mobilização

da categoria. Houve atos belíssimos, dos quais tive a oportunidade de participar em

Belo Horizonte, na Praça da Assembleia. Foram mais de 15 mil professores, com a

participação das serviçais lutando por uma causa realmente muito justa, muito nobre,

que é o cumprimento de uma lei federal que deveria ser respeitada pelo governo do

Estado. Este deveria ser o primeiro a respeitar a legislação que institui o piso nacional

dos servidores da educação. Infelizmente, o governo não implementou o piso até hoje

- e deveria ter sido implementado a partir do dia 1º de janeiro. Servidores públicos e

professores continuam recebendo como salário-base menos de um salário mínimo.

Isso não é justo em um Estado que tem uma das maiores economias do País, um

orçamento de mais de R$40.000.000.000,00. Parabenizo todos os servidores e

gostaria de pegar todas as propostas assinadas pelo governo, pois, com a categoria,

acompanharemos e cobraremos o seu cumprimento. Foi criada uma comissão para

fazer estudos. Esperamos aprovar leis que favoreçam o conjunto dos servidores, os

professores do nosso Estado.

Para finalizar, pois meu tempo está terminando, agradeço novamente a todas as

pessoas que estão participando da nossa campanha contra as tarifas abusivas

praticadas pelas empresas de telefonia, a assinatura básica, que é totalmente ilegal.

Ela foi criada para fazer a expansão das redes. Porém, desde 2006 essas redes já

estão prontas. Sendo assim, não há mais motivo de continuar a cobrança da

assinatura, que tem o valor de quase R$50,00 por mês. Isso é totalmente

inconstitucional e ilegal. Já entramos na Justiça e temos um projeto de lei tramitando

na Casa. O Deputado Federal Elismar Prado faz parte da comissão, em Brasília, que

analisa o projeto que lá tramita.



____________________________________________________________________________
340

Entramos com ação na Justiça para suspender a cobrança do PIS e da Cofins,

contribuições cujas cobranças são ilegais, assim como as de telefone e de luz.

Esperamos obter vitória nesse caso.

Que a Cemig possa explorar, o mais rápido possível, a internet e a TV a cabo pela

rede elétrica. Esta Casa aprovou projeto para que os lucros sejam utilizados com o

objetivo de diminuir a conta de luz, porque a rede é do cidadão. A rede que está na

sua casa é sua. Assim que a Cemig explorar a internet e a TV a cabo, o preço deverá

ser a metade do cobrado no mercado. A internet terá 10 vezes a velocidade normal,

sendo, portanto, muito mais ágil. Hoje a velocidade é pequena, a rede é muito lenta.

Então, o custo deverá cair pela metade, e os lucros serão utilizados para diminuir a

conta de luz.

A internet e a TV a cabo pela rede elétrica constituem uma grande vitória desta

Casa. Conseguimos, aliás, derrubar o veto do Governador. Há uma consulta pública

sobre os valores cobrados a mais pela Cemig nos últimos anos. Estamos

pressionando a Aneel para que as companhias de energia, principalmente a Cemig,

façam a devolução dos valores cobrados a mais. Conseguimos outra grande vitória,

que foi impedir mais um aumento nas contas, resultando até em redução.

Agradeço e deixo nossa solidariedade a todo o setor cultural, esperando a

implementação dos pontos de cultura no interior do Estado. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 6.308 a 6.312/2010,
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das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública. Publique-se para os

fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais - aprovação, na 15ª Reunião

Ordinária, em 2/6/2010, dos Requerimentos nºs 6.228/2010, do Deputado Doutor

Viana, e 6.251/2010, do Deputado Leonardo Moreira; de Política Agropecuária -

aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 1º/6/2010, dos Projetos de Lei nºs

2.626/2008, do Deputado Antônio Carlos Arantes, e 3.714 e 3.776/2009, do Deputado

Padre João, e do Requerimento nº 6.014/2010, da Comissão de Direitos Humanos;

de Transporte - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 2/6/2010, do Projeto de Lei

nº 4.401/2010, do Deputado Ivair Nogueira, e dos Requerimentos nºs 6.177/2010, do

Deputado Fahim Sawan, 6.211/2010, do Deputado Jayro Lessa, 6.227/2010, do

Deputado Domingos Sávio, 6.232 a 6.234, 6.236 e 6.238/2010, da Comissão de

Turismo, e 6.240/2010, da Comissão de Direitos Humanos; e de Turismo - aprovação,

na 8ª Reunião Ordinária, em 2/6/2010, dos Requerimentos nºs 6.188/2010, do

Deputado Agostinho Patrus Filho, 6.208 e 6.209/2010, da Deputada Gláucia Brandão,

e 6.212/2010, do Deputado Ruy Muniz (Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Transporte solicitando ao

Superintendente Regional do DNIT informações sobre o processo referente à

duplicação da BR-040 no trecho entre Oliveira Fortes e a Barreira do Triunfo. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública

solicitando à administração da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do

Paraíso informações sobre os motivos que levaram ao falecimento da ex-detenta

Márcia Cândida de Melo, bem como a relação de atendimentos a presos realizados

nos anos de 2009 e 2010. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.
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Requerimento das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública

solicitando ao Conselho Nacional de Justiça cópia dos relatórios de vistoria dos

presídios da Comarca de São Sebastião do Paraíso elaborados pela Juíza local, nos

últimos dois anos. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública

solicitando ao Conselho Nacional do Ministério Público cópia dos relatórios de vistoria

dos presídios da Comarca de São Sebastião do Paraíso elaborados pelo Promotor da

Vara da Justiça Criminal local, nos últimos dois anos. Em votação, o requerimento. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

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

em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.858/2009, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 9, 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 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/5/2010

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

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

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

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

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
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da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a tratar de

assuntos de interesse da Comissão e a discutir e a votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Sebastião

Navarro Vieira Filho, Secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, e

Ronaldo Araújo Pedron, Subsecretário de Atendimento às Medidas Socioeducativas

(20/5/2010); da Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Desenvolvimento

Social, e do Sr. Antônio Lima Bandeira, Presidente da Emater (21/5/2010). Passa-se

à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

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

aprovados requerimentos dos Deputados André Quintão (2) em que solicita sejam

encaminhados à Secretaria de Desenvolvimento Social, à Copasa - MG e ao Servas

pedidos de providências para que revejam a lista de documentos exigidos das

entidades que desejam ser beneficiadas pela ação Conta com a Gente, em especial

das creches que trabalham exclusivamente com educação básica; seja realizado

debate público, por sugestão do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência

Social, para debater a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência

Social - Nob-Suas 2010 -, a fim de subsidiar a consulta pública a ser realizada no

processo de atualização da Nob-Suas 2005; Eros Biondini (1) em que solicita sua

indicação pela Comissão para representá-la, no âmbito desta Casa, nas reuniões que

discutirem o projeto a ser apresentado pelo governo do Estado a respeito da revisão

da carreira da educação estadual; e Carlin Moura (2) em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública, com representantes da delegação de Minas Gerais na

Conferência Nacional de Comunicação, em Brasília, para discutir os

encaminhamentos resultantes dessa conferência; seja realizada reunião de audiência

pública para discutir a viabilização de repasse de verbas públicas para o setor de

cultura e continuação de programas como Música Minas, Mais Cultura e Pontos de

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de junho de 2010.
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André Quintão, Presidente.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

1º/6/2010

Às 14h42min, 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

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 debater, em audiência pública, questões relativas à segurança

pública na 1ª Região Integrada de Segurança Pública - Risp -, com sede em Belo

Horizonte. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras. Luciana Moura Fonseca, Defensora Pública, representando Belmar Azze

Ramos, Defensor Público-Geral, e Ana Regina Machado, referência técnica em

atenção ao usuário de álcool e outras drogas, representando Antônio Jorge de Souza

Marques, Secretário de Estado de Saúde, e os Srs. Moacyr Lobato de Campos Filho,

Secretário de Estado de Defesa Social; Wagner Ricardo dos Santos, Superintendente

de Integração de Políticas de Direitos Humanos, representando Ana Lúcia Gazzola,

Secretária de Estado de Desenvolvimento Social; Cel. PM Cícero Nunes Moreira,

Comandante da 1ª Região de Polícia Militar do Estado, representando o Cel. PM

Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG; Roberto Neves da Silva,

Chefe do 1º Departamento de Polícia Civil, representando Marco Antônio Monteiro de

Castro, Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Cel. BM Alexandre Marcelo

Costa de Oliveira, do 1º Comando Regional de Bombeiro Militar, representando o Cel.

BM. Gilvan Almeida Sá, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado

de Minas Gerais; Amaury Costa Inácio da Silva, Superintendente do Centro de

Referência em Álcool e Drogas, representando Cloves Eduardo Benevides,

Subsecretário de Políticas Antidrogas da Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude; e Anthero Drumnond Júnior, Presidente do Conselho Municipal Antidrogas

de Belo Horizonte, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
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concede a palavra ao Deputado Tenente Lúcio, coautor do requerimento que deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos

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

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

trabalhos ordinários da reunião. 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 em que solicitam seja

encaminhado à Prefeitura de Belo Horizonte pedido de informações sobre os motivos

do despejo de José Sales Torres, conforme demanda apresentada na 15ª Reunião

Extraordinária da Comissão de Segurança Pública, realizada em 25/5/2010; em que

solicitam seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de informações

sobre a denúncia de abuso sexual supostamente praticado por um professor do

Projeto Fica Vivo contra menor da Comunidade Vila Dias, na região Leste de Belo

Horizonte; em que solicitam sejam encaminhadas cópias das notas taquigráficas da

15ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública, em que foi debatida

a apuração de homicídios no Município de São José da Lapa e região, supostamente

cometidos por um "grupo de extermínio", às seguintes autoridadades: Daniel de

Oliveira Molard, Promotor de Justiça; Valter Braga, Subcorregedor da Polícia Militar; e

José Olegário de Oliveira, Delegado da 1ª Delegacia de Vespasiano, que responde

pela Delegacia de São José da Lapa; em que solicitam seja realizada reunião de

audiência pública, conjunta com a Comissão de Direitos Humanos, para debater

temas relacionados com a visita feita ao Presídio de São Sebastião do Paraíso e a

possível tortura praticada em Monte Santo de Minas, que envolve agentes e

autoridades desse Município; Sargento Rodrigues em que solicita seja encaminhado

aos policiais militares que menciona, da 19ª CIA TM, do 16º BPM, manifestação de

aplauso pela ação policial que culminou na prisão de traficantes e na apreensão de

grande e valiosa carga de drogas na Pedreira Prado Lopes, em Belo Horizonte, e,

ainda, seja dada ciência da manifestação ao Comandante-Geral da Polícia Militar,

Cel. PM Renato Vieira de Souza. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, 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, 7 de junho de 2010.

João Leite, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.727/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública Aisp 23,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/9/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.727/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário de Segurança Pública Aisp 23, 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, no estatuto constitutivo da instituição (ver alteração de 20/3/2010), o

art. 29 determina que as atividades de seus dirigentes e associados não serão

remuneradas; e o art. 31 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere de fins não econômicos.
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Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.727/2009.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa - Rômulo

Veneroso.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.232/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate

ao Câncer – Anmecc –, com sede no Município de Unaí.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.232/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer – Anmecc –, 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, 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. 6º veda a

remuneração dos membros de sua diretoria; e o art. 24 dispõe que, em caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade de fins similares,
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registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.232/2010.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Antônio Júlio - Sebastião

Costa - Rômulo Veneroso.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.475/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação do Circuito Turístico Serras Verdes

do Sul de Minas, com sede no Município de Extrema.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.475/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação do Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas, com sede no

Município de Extrema.

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. 9º dispõe que, na hipótese
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de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere

da região, em efetivo funcionamento; e o art. 42 veda a remuneração dos cargos da

Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.

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

Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º da entidade, a fim de adequar seu nome

ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.475/2010 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 entidade denominada Circuito

Turístico Serras Verdes do Sul de Minas, com sede no Município de Extrema.”.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Rômulo Veneroso - Antônio Júlio - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.577/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores da Comunidade Varginha,

com sede no Município de Buritizeiro.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/5/2010 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.577/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Moradores da Comunidade Varginha, com sede no

Município de Buritizeiro.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

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

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

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

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 4º que as

atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e no § 1º do

art. 23 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.577/2010.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rômulo Veneroso -

Antônio Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.578/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Proprietários do Portal dos

Pássaros, com sede no Município de Extrema.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/5/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Municipais e Regionalização.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.578/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação dos Proprietários do Portal dos Pássaros, com sede no Município de

Extrema.

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. 10, parágrafo

único, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas;

e no art. 43, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade filantrópica, com personalidade jurídica.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.578/2010.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Antônio Júlio - Rômulo Veneroso - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.579/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública a Associação Esportiva Projeto Meninos do Engenho - Promeg -,

com sede no Município de Bom Despacho.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/5/2010 e encaminhada 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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.579/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Esportiva Projeto Meninos do Engenho - Promeg -, com sede no

Município de Bom Despacho.

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

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

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

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

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

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

funções.

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

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

serão remuneradas; e no art. 32 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica,

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

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.579/2010.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rômulo Veneroso -

Antônio Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.580/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária da Prata, com

sede no Município de Prata.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/5/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.580/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária da Prata, com sede no Município de Prata.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no art. 30 do estatuto constitutivo da instituição, o item 4 determina

que as atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores,

benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas; e o item 5 dispõe que, na

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

congênere, dotada de personalidade jurídica, com sede e atividades preponderantes

no Estado, preferencialmente no Município de Prata.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.580/2010.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Júlio - Rômulo

Veneroso.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.581/2010

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 Associação de Desenvolvimento Comunitário de Melo

Viana, Goiabeiras e Adjacências - Adecemga -, com sede no Município de

Esmeraldas.
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A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/5/2010 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 4.581/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Desenvolvimento Comunitário de Melo Viana, Goiabeiras e

Adjacências - Adecemga -, com sede no Município de Esmeraldas.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas 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. 24 que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados, benfeitores ou equivalentes

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

bonificação ou vantagem; e no art. 28 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 4.581/2010.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Júlio - Rômulo

Veneroso.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.582/2010

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores do Ponciano, com sede no Município

de Santana do Paraíso.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/5/2010 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.582/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Ponciano, 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 inciso V do art. 3º

que as atividades dos seus Diretores, associados ou mantenedores não serão

remuneradas; e no art. 24 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, sediada no Município de

Santana do Paraíso.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.582/2010.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa - Rômulo

Veneroso.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.583/2010

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 dos Moradores do Bairro Veneza I

- Ambave -, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/5/2010 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 4.583/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Veneza I - Ambave -, 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, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 25 determina que, na

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

filantrópica existente no Município de Ipatinga, preferencialmente no Bairro Veneza I;

e o § 2o do art. 28 que os cargos de sua direção não serão remunerados.

Conclusão

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

Projeto de Lei nº 4.583/2010.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Júlio - Rômulo
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Veneroso.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.585/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Amigos da Saúde Mental – AASM –,

com sede no Município de Campo Belo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/5/2010 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 4.585/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Amigos da Saúde Mental – AASM –, com sede no Município de

Campo Belo.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 27, § 2º, que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou

equivalentes não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagem

ou benefício, a qualquer título ou forma; e no art. 56 que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social e/ou de reconhecida utilidade.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 4.585/2010.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Júlio - Rômulo

Veneroso.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.592/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação e Casa de Recuperação O Pequeno Rebanho, com

sede no Município de Paraopeba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/5/2010 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de ser examinado 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 4.592/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação e Casa de Recuperação O Pequeno Rebanho, com sede no Município de

Paraopeba.

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

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

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

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

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

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

funções.

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

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

serão remuneradas; e no art. 32 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica,

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

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.592/2010.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rômulo Veneroso -

Antônio Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.594/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da Região da

Serrinha – Aprres –, com sede no Município de São Roque de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/5/2010 e encaminhada 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 4.594/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais da Região da Serrinha – Aprres –, com sede no

Município de São Roque de Minas.

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

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

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

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

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

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

funções.

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

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

serão remuneradas; e no art. 32 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
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remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica,

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

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.594/2010.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Júlio - Rômulo

Veneroso.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.595/2010

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 dos Moradores do Bairro São Cristóvão,

com sede no Município de Ouro Preto.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/5/2010 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 4.595/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro São Cristóvão, com sede no Município de Ouro

Preto.

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. 6o, combinado com o art.
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13, determina que os seus Diretores não serão remunerados; e o § 1o do art. 25 que,

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

congênere, sem fins lucrativos, definida pela assembleia geral.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, na

parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do

projeto, com a finalidade de adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.595/2010 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 de

Moradores do Bairro São Cristóvão, com sede no Município de Ouro Preto.”.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa - Rômulo

Veneroso.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.599/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Vila Casal e

Adjacências – Amavic –, com sede no Município de Ubá.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/5/2010 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.599/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Vila Casal e Adjacências – Amavic –,
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com sede no Município de Ubá.

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

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

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

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

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

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

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no parágrafo único do

art. 14 que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como as dos

sócios, instituidores e benfeitores, não serão remuneradas; e no art. 58 que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será transferido a pessoa

jurídica qualificada nos termos da Lei nº 9.790, de 1999, que dispõe sobre a

qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscips –, preferencialmente

que tenha o mesmo objetivo social e registro nos Conselhos Municipal e Nacional de

Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.599/2010.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Júlio, relator - Rômulo Veneroso -

Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.600/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Pastor Erci Antônio Pereira, com

sede no Município de Juiz de Fora.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/5/2010 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 4.600/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação Pastor Erci Antônio Pereira, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 30 veda a

remuneração a seus Diretores, Conselheiros, instituidores, benfeitores ou

equivalentes; e o art. 32 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.600/2010.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rômulo Veneroso -

Antônio Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.603/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública o Campo Belo Atlético Clube, com sede no Município de Sabará.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/5/2010 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e
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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 4.603/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Campo Belo Atlético Clube, com sede no Município de Sabará.

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

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

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

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

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

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

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no parágrafo único do

art. 65 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, legalmente constituída e portadora do título de

utilidade pública estadual; e no art. 76 que as atividades dos seus dirigentes,

conselheiros, associados ou instituidores não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.603/2010.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rômulo Veneroso -

Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.359/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe “dispõe sobre

a instalação de filtros de bloqueio de ‘sites’ de conteúdo pornográfico em

equipamentos de informática das escolas da rede pública e privada”.
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Publicado no “Diário do Legislativo” de 18/3/2010, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos jurídico,

constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

A proposição em comento torna obrigatória a instalação de filtros de bloqueio de

“sites” com conteúdo pornográfico em equipamentos de informática das escolas da

rede pública e privada.

Na justificação do projeto, o autor alega ser a matéria “de grande alcance

educacional e social, pois visa impedir que crianças e jovens que estejam

frequentando aulas tenham acesso a sites de conteúdo pornográfico, além de

preservar a atenção dos alunos durante o período que estiverem dentro das escolas,

evitando distrações que prejudiquem seu aprendizado”.

Não obstante a preocupação do autor com a utilização adequada dos equipamentos

de informática nas escolas públicas e privadas do Estado, não nos parece razoável

tratar em lei o que deve ser objeto de decisões administrativas por parte dos

estabelecimentos de ensino. Isso significa dizer que cada escola goza de autonomia

para tomar decisões dessa natureza, não havendo necessidade da utilização do

processo legislativo formal. A rigor, a lei, na condição de ato genérico, abstrato e

inovador, deve cuidar de matérias de maior alcance e relevância na vida social,

deixando a cargo das instâncias administrativas, como é o caso dos estabelecimentos

de ensino, a prerrogativa de decidir situações concretas que não demandam

tratamento legislativo. Assim, é oportuno salientar que a autonomia dos

estabelecimentos de ensino para gerir suas atividades e desenvolver seu projeto

pedagógico está assegurada pelo art. 15 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional, de 1996.

É claro que a atividade administrativa, em toda a sua extensão, consiste

basicamente em aplicar a lei aos casos concretos, independentemente de

provocação do interessado, razão pela qual se afirma constantemente, no campo
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doutrinário, que a função administrativa é uma atividade infralegal, ou seja, totalmente

submissa aos mandamentos legais, o que realça a importância do princípio da

legalidade no Estado Democrático de Direito. Entretanto, a preeminência da lei em

face dos demais atos do poder público não significa que todas as matérias devam ser

disciplinadas em lei, pois esta nem sempre é o instrumento mais hábil para regular

determinadas questões. A título de exemplificação, a organização e o funcionamento

do Executivo ocorre, normalmente, por meio de decretos e regulamentos, desde que

respeitados os limites estabelecidos em lei, conforme prescreve o art. 90, XIV, da

Carta mineira. Igualmente, há situações em que a regulação de dada matéria, devido

às suas peculiaridades, melhor se coaduna com a edição de normas técnicas

emanadas de entidades administrativas, a exemplo das agências reguladoras de

serviços públicos, e não com a edição de leis emanadas do Poder Legislativo.

Da mesma forma, no âmbito das escolas da rede pública e privada, afigura-se-nos

mais compatível com a autonomia dessas instituições a adoção de medidas

administrativas que proíbam o acesso dos alunos aos “sites” de conteúdo

pornográfico. Há ações administrativas que são totalmente vinculadas à lei, de modo

que os órgãos e entidades administrativas não desfrutam de margem de liberdade

para a tomada de decisões. É a chamada competência vinculada, que requer da

autoridade pública a execução do ato tal como previsto na lei, ou seja, o

comportamento do agente encontra-se previamente delineado no plano normativo.

Há, ainda, situações nas quais a própria lei defere ao agente público um poder de

decisão, em face do caso concreto, segundo questões de conveniência e

oportunidade. É a chamada competência discricionária, que consiste em uma

margem de opção a cargo do agente público para tomar a providência mais vantajosa

para a administração pública, diante das circunstâncias. É precisamente aqui que se

realça a discricionariedade de cada estabelecimento de ensino para tratar da matéria

prevista no projeto em análise. Se o assunto pode ser objeto de ato interno da escola

pública ou privada, por que razão erigir o tema no plano legislativo, que é mais

complexo e demorado?

A utilização do processo legislativo formal para o tratamento do assunto expressa

verdadeira ofensa à autonomia dos estabelecimentos de ensino, pois esses é que
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gozam de competência para regular a questão. Além de invadir a esfera de

discricionariedade administrativa do Executivo para promover essa proibição, por

meio das respectivas escolas públicas, parece-nos claro que a lei não é o veículo

mais indicado para alcançar esse desiderato, pois é preciso ponderar que há uma

grande diversidade de situações que podem ser verificadas na prática pedagógica

das escolas integrantes das redes pública e privada de ensino, de maneira a originar,

da parte de seus dirigentes, ações adequadas a cada realidade. A forma de inserção

dos conteúdos veiculados na internet no projeto pedagógico de cada escola deve ser

orientada pelos docentes e especialistas de educação responsáveis, aos quais cabe

conduzir o processo de ensino-aprendizagem e adotar as medidas que considerarem

necessárias à consecução desse objetivo.

Finalmente, não se pode esquecer que as leis emanadas do Poder Legislativo

devem estar em sintonia com o postulado da razoabilidade, previsto no “caput” do art.

13 da Carta mineira, o qual requer medidas coerentes, sensatas e dotadas de bom-

senso, além da relação de adequação entre os meios empregados e a finalidade a

ser alcançada. Ora, se o bloqueio de “sites” pornográficos nas escolas públicas tem a

ver diretamente com a atuação concreta desses estabelecimentos, no exercício da

competência discricionária, não teria sentido a edição de lei formal, que é um

procedimento bem mais complexo e moroso, para atingir essa finalidade. Nesse

ponto, vê-se que a proposição em comento não se harmoniza com o princípio da

razoabilidade.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.359/2010.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Délio Malheiros, relator - Sebastião Costa -

Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.413/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder
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Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Interamericano de

Desenvolvimento – BID – e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/4/2010, a proposição foi distribuída às

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

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

constitucionalidade e legalidade da proposição com a Emenda n° 1, que corrige erro

material.

Vem a matéria a esta Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para

receber parecer, na forma do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito

com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID –, até o valor equivalente a

US$18.000.000,00, para fins de financiamento do Programa Nacional de

Desenvolvimento do Turismo – Prodetur Nacional - Minas Gerais –, que busca o

implemento da atividade turística no Estado mediante atendimento de demandas nos

níveis nacional e internacional, nos termos do Programa Nacional de

Desenvolvimento do Turismo.

O projeto também autoriza o Estado a oferecer como contragarantia à garantia

oferecida pela União para a realização da operação, as cotas e as receitas tributárias

previstas nos arts. 155, 157 e 159, de acordo com o § 4º do art. 167 da Constituição

da República.

De acordo com a carta-consulta elaborada pela Secretaria de Estado de Turismo, o

Prodetur Nacional - Minas Gerais visa melhorar a qualidade de vida da população

permanente nos Municípios integrantes do Pólo Turístico da Região Metropolitana de

Belo Horizonte, além de alavancar o desenvolvimento da atividade turística, em busca

da sustentabilidade, consolidando uma identidade regional. As ações do Programa

serão orientadas pelos seguintes componentes: “Estratégia de Produto Turístico,

Estratégia de Comercialização, Fortalecimento Institucional, Infra-Estrutura e Serviços

Básicos e Gestão Ambiental”. Trata-se de componentes que já orientam ações

existentes no Plano Plurianual de Ação Governamental na subfunção Turismo, que

devem ser suplementadas com o advento da contratação do empréstimo.
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Conforme ressaltou a Comissão de Constituição e Justiça, para a contratação de

operação de crédito pelo Estado faz-se necessária a autorização legislativa, por força

do disposto no art. 32, § 1º, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e

nos arts. 61, inciso IV, e 90, inciso XVIII, da Constituição mineira. Além disso, a

realização da operação de crédito que se pretende autorizar deverá obedecer às

normas gerais previstas nas Seções IV e V do Capítulo VII da Lei de

Responsabilidade Fiscal, ao disposto na Resolução nº 40, de 20/12/2001, alterada

pela Resolução nº 5, de 3/4/2002, e na Resolução nº 43, de 21/12/2001, alterada pela

Resolução nº 3, de 2/4/2002, todas do Senado Federal.

Entre as exigências estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal para a

realização de operação de crédito, destacamos: a verificação, pelo Ministério da

Fazenda, do cumprimento dos limites e condições estabelecidos para cada ente da

Federação; a existência de prévia e expressa autorização para a contratação, na Lei

Orçamentária, em créditos adicionais ou em lei específica; a inclusão no orçamento

ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação; a observância dos

limites fixados pelo Senado Federal; a autorização específica do Senado Federal

quando se tratar de operação de crédito externo; o atendimento do disposto no inciso

III do art. 167 da Constituição Federal, que veda a realização de operações de crédito

que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas

mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo

Legislativo por maioria absoluta.

Quanto ao limite global para o montante da dívida consolidada do Estado, a

Resolução nº 40, de 2001, determina que, ao final do décimo-quinto exercício

financeiro contado a partir do encerramento do ano de sua publicação, a dívida

consolidada líquida não poderá ser superior a duas vezes a receita corrente líquida.

Dispõe, ainda, que, durante o período de transição de 2002 a 2017, o excedente

apurado em 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 em cada

exercício financeiro. No que concerne ao indicador do nível de endividamento do

Estado de Minas Gerais, ou seja, a Dívida Consolidada Líquida como proporção da

Receita Corrente Líquida, observa-se que, de acordo com relatório da Auditoria-Geral

do Estado, no encerramento do exercício de 2009, a dívida consolidada líquida
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correspondia a 1,7949 vezes a Receita Corrente Líquida, atendendo, pois, ao limite

definido pela Resolução nº 40. Não há óbices, portanto, para a efetivação da

operação de crédito em análise sob a ótica da Lei Complementar Federal nº 101, de

2000, e sob o ponto de vista orçamentário.

Ressaltamos que a autorização legislativa é apenas condição prévia para a

efetivação do empréstimo, uma vez que deverão ser observados ainda as condições

e os limites fixados pelo Senado. Além disso, como se trata de operação de crédito

externo, com recursos do BID, faz-se necessário contar com autorização específica

do Senado Federal, nos termos do art. 28, inciso I, da Resolução nº 43. Destacamos,

ainda, que o contrato será analisado pelo Ministério da Fazenda por ocasião do envio

do pleito ao Senado Federal, nos termos do art. 29 dessa norma.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.413/2010, no 1º

turno, com a Emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão - Inácio

Franco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 138/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 138/2007, de autoria do Deputad o Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança de Aimorés, 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° 138/2007

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança de Aimorés,

com sede no Município de Aimorés.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho Comunitário de Segurança

de Aimorés, com sede no Município de Aimorés.

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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.016 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.016/2009, de autoria do Deput ado Neider Moreira, que

declara de utilidade pública a Banda Musical de Mateus Leme, com sede nesse

Município, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.016/2009

Declara de utilidade pública a Banda Municipal de Mateus Leme, com sede no

Município de Mateus Leme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ban da Municipal de Mateus Leme,

com sede no Município de Mateus Leme.

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

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.063 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.063/2009, de autoria do Deput ado Zezé Perrella, que declara

de utilidade pública a Associação Vovó Duninha, 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
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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° 4.063/2009

Declara de utilidade pública a Associação Vovó Duninha, 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 Vovó Duninha, com sede

no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.252 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.252/2010, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública a Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de Morro

Vermelho, com sede no Município de Caeté, foi aprovado em turno único, na forma

original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.252/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de

Morro Vermelho, com sede no Município de Caeté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Artesãos e

Produtores Caseiros de Morro Vermelho, com sede no Município de Caeté.

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

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.
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Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.280 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.280/2010, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário da Cachoeirinha,

com sede no Município de Lavras, 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° 4.280/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário da

Comunidade da Cachoeirinha, com sede no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

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

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.294 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.294/2010, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação Pró-Desenvolvimento Através da Arte –

Prodarte –, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí, foi aprovado em turno

único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 4.294/2010

Declara de utilidade pública a Associação Pró-Desenvolvimento Através da Arte –

Prodarte –, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Pró-Desenvolvimento

Através da Arte – Prodarte –, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

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

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.300 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.300/2010, de autoria do Deput ado Carlos Gomes, que declara

de utilidade pública a Associação Cultural Marujos de João Monlevade, 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° 4.300/2010

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Marujos de João Monlevade,

com sede no Município de João Monlevade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Cultural Marujos de João

Monlevade, com sede no Município de João Monlevade.

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

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.313 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.313/2010, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que declara
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de utilidade pública a Fundação Assistencial Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,

com sede no Município de Belo Vale, 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° 4.313/2010

Declara de utilidade pública a Fundação Assistencial Nossa Senhora do Perpétuo

Socorro, com sede no Município de Belo Vale.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Assistencial Nossa

Senhora do Perpétuo Socorro, com sede no Município de Belo Vale.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.314 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.314/2010, de autoria da Deput ada Ana Maria Resende, que

declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores e Trabalhadores

Rurais da Fazenda Capivara, 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° 4.314/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores e

Trabalhadores Rurais da Fazenda Capivara, com sede no Município de Montes

Claros.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

e Trabalhadores Rurais da Fazenda Capivara, com sede no Município de Montes

Claros.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.320 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.320/2010, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública o Centro de Recuperação e Promoção Humana – Cerprhum –,

com sede no Município de Boa Esperança, 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° 4.320/2010

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação e Promoção Humana –

Cerprhum –, com sede no Município de Boa Esperança.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Recuperação e Promoção

Humana – Cerprhum –, com sede no Município de Boa Esperança.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.323 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.323/2010, de autoria do Deput ado Lafayette de Andrada, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Desenvolvimento Social de
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Prados – Aspas –, 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° 4.323/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Desenvolvimento Social

de Prados – Aspas –, com sede no Município de Prados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Desenvolvimento Social de Prados – Aspas –, com sede no Município de Prados.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.324 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.324/2010, de autoria do Deput ado Ivair Nogueira, que declara

de utilidade pública a Associação Crescir – Siquem/Cidade de Refúgio – ACS –, 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° 4.324/2010

Declara de utilidade pública a Associação Crescir – Siquem / Cidade de Refúgio –

ACS –, com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Crescir – Siquem /
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Cidade de Refúgio – ACS –, com sede no Município de Betim.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.325 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.325/2010, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Cáritas Arquidiocesana de Montes Claros, 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° 4.325/2010

Declara de utilidade pública a entidade Cáritas Arquidiocesana de Montes Claros,

com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Cáritas Arquidiocesana de

Montes Claros, com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.328 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.328/2010, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública o Centro de Recuperação de Alcoólatras – Cerea –, com sede no

Município de Frutal, 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° 4.328/2010

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação de Alcoólatras – Cerea –,

com sede no Município de Frutal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Recuperação de

Alcoólatras – Cerea –, com sede no Município de Frutal.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.341 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.341/2010, de autoria do Deput ado Hely Tarqüínio, que declara

de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores Rurais da Fazenda

Matinha, com sede no Município de Lagoa Grande, 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° 4.341/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores Rurais da

Fazenda Matinha, com sede no Município de Lagoa Grande.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Rurais da Fazenda Matinha, com sede no Município de Lagoa Grande.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dimas Fabiano.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.342 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.342/2010, de autoria do Deput ado Hely Tarqüínio, que declara

de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores Rurais da Fazenda

Malhada da Serra – Aproserra –, com sede no Município de Lagoa Grande, 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° 4.342/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Fazenda Malhada da Serra – Aproserra –, com sede no Município de Lagoa Grande.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Rurais da Fazenda Malhada da Serra – Aproserra –, com sede no Município de

Lagoa Grande.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.352 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.352/2010, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação Social e Cultural Casulo, com sede no Município de

Frutal, 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° 4.352/2010

Declara de utilidade pública a Associação Social e Cultural Casulo, com sede no

Município de Frutal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Social e Cultural Casulo,

com sede no Município de Frutal.

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

Sala das Comissões, 19 de maio de 2010.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.353 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.353/2010, de autoria do Deput ado Lafayette de Andrada, que

declara de utilidade pública o Grupo da Terceira Idade Recordar é Viver, com sede no

Município de Guarani, 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° 4.353/2010

Declara de utilidade pública o Grupo da Terceira Idade de Guarani, com sede no

Município de Guarani.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Gru po da Terceira Idade de Guarani,

com sede no Município de Guarani.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.358 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.358/2010, de autoria do Deput ado Dimas Fabiano, que
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declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros Lasmar, Vila

Sônia e Jardim Juliana, com sede no Município de Coqueiral, 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° 4.358/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores dos Bairros

Lasmar, Vila Sônia e Jardim Juliana, com sede no Município de Coqueiral.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Moradores dos Bairros Lasmar, Vila Sônia e Jardim Juliana, com sede no Município

de Coqueiral.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.375 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.375/2010, de autoria do Deput ado João Leite, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos do Conjunto Habitacional

Rubens do Pinho Ângelo – Assami –, 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° 4.375/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos do Conjunto
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Habitacional Rubens do Pinho Ângelo – Assami –, 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 Comunitária dos Amigos

do Conjunto Habitacional Rubens do Pinho Ângelo – Assami –, com sede no

Município de Betim.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.377 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.377/2010, de autoria do Deput ado João Leite, que declara de

utilidade pública a Associação de Beneficência à Comunidade, 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° 4.377/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Beneficência à Comunidade, 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 de Beneficência à

Comunidade, com sede no Município de Nova Lima.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.393 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.393/2010, de autoria da Deput ada Rosângela Reis, que

declara de utilidade pública o Instituto Educacional Presbiteriano de Itabira – Iepi –,
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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° 4.393/2010

Declara de utilidade pública o Instituto Educacional Presbiteriano de Itabira – Iepi –,

com sede no Município de Itabira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Educacional Presbiteriano de

Itabira – Iepi –, com sede no Município de Itabira.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.394 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.394/2010, de autoria do Deput ado Rômulo Veneroso, que

declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Contagem – Adic –, 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° 4.394/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Contagem – Adic –,

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 dos Diabéticos de

Contagem – Adic –, com sede no Município de Contagem.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.410 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.410/2010, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública a Associação das Caminhantes da Estrada Real – Acer –, 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° 4.410/2010

Declara de utilidade pública a Associação das Caminhantes da Estrada Real - Acer,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação das Caminhantes da

Estrada Real – Acer –, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dimas Fabiano.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 8/6/2010, as seguintes comunicações:

Do Deputado Mauri Torres notificando o falecimento da Sra. Maria de Castro

Drumond Vasconcelos, ocorrido em 5/6/2010, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva notificando o falecimento do Sr. Antônio Lopes de

Sá, ocorrido em 7/6/2010, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2010

ATAS

ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 9/6/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.653 a

4.661/2010 - Projeto de Resolução nº 4.662/2010 - Requerimentos nºs 6.313 a

6.315/2010 - Comunicações: Comunicações da Comissão de Administração Pública e

dos Deputados Sávio Souza Cruz e Elmiro Nascimento - Oradores Inscritos:

Discursos dos Deputados Getúlio Neiva, Carlos Mosconi, André Quintão, Weliton

Prado e Dalmo Ribeiro Silva - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Leitura de Comunicações - Suspensão e reabertura da reunião -

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

- Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrus

Filho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos Gomes - Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano -

Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento

- Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo -

Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite -

Juninho Araújo - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João

- Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - 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 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

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 4.653/2010

Institui o uso de sacos plásticos destinados ao armazenamento de lixo nas cores

padrão dos recipientes da coleta seletiva de lixo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o uso de sacos plásticos destinados ao armazenamento de

lixo nas cores padrão dos recipientes utilizados na coleta seletiva de lixo, no Estado.

Art. 2º - As empresas fabricantes de sacos plásticos referidos no art. 1º, localizadas

no Estado, deverão confeccioná-los nas cores padrão estabelecidas na Resolução nº

275, de 25 de abril de 2001, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama -,

conforme se segue:

I - azul: papel e papelão;

II - vermelho: plástico;

III - verde: vidro;

IV - amarelo: metal;

V - preto: madeira;
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VI - laranja: resíduos perigosos;

VII - branco: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde;

VIII - roxo: resíduos radioativos;

IX - marrom: resíduos orgânicos;

X - cinza: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível

de separação.

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

Sala das Reuniões, 9 de junho de 2010.

Agostinho Patrus Filho

Justificação: A educação ambiental preconiza que cidadãos e instituições

promovam a coleta seletiva do lixo. Entretanto, locais que não contam com

recipientes apropriados para a coleta seletiva, diferenciados por cores, armazenam o

lixo em sacos vendidos pelo comércio, usualmente de cores escuras.

Nota-se que atualmente muitas residências e estabelecimentos comerciais separam

o lixo orgânico do lixo reciclável, acondicionando-os em sacos separados. Ocorre

que, por não haver distinção de cores, a separação dos materiais acaba ficando

prejudicada, uma vez que os resíduos se misturam e necessitam ser submetidos a

nova seleção.

A confecção de sacos nas cores estabelecidas pelo Conselho Nacional de Meio

Ambiente, por meio da Resolução nº 275, de 25/4/2001, otimizará a seleção do lixo,

após o seu recolhimento, facilitando o trabalho dos catadores de material reciclável e

a seleção feita pelos serviços de limpeza urbana. Essa medida simples, que em nada

onera os cofres públicos, também complementará o processo de educação ambiental.

Os usuários memorizarão as cores referentes a cada tipo de resíduo, facilitando a

utilização dos recipientes localizados no espaço público, colaborando, desta forma,

com a preservação do meio ambiente.

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, contamos com o apoio dos

nobres pares, membros desta casa, à aprovação deste projeto.

- 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 4.654/2010



____________________________________________________________________________
389

Dá a denominação de Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida à Escola

Estadual do Centro Socioeducativo Nossa Senhora Aparecida, localizada no

Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida à Escola

Estadual do Centro Socioeducativo Nossa Senhora Aparecida, situada no Município

de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 9 de junho de 2010.

Ana Maria Resende

Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Nossa Senhora Aparecida à Escola Estadual do Centro Socioeducativo

Nossa Senhora Aparecida, localizada no Município de Montes Claros.

O Centro Socioeducativo Nossa Senhora Aparecida, em Montes Claros, uma das

muitas unidades sob gestão da Subsecretaria de Atendimento às Medidas

Socioeducativas da Secretaria de Estado de Defesa Social, é modelo de eficiência.

Ali, o trabalho de ressocialização de jovens em conflito com a lei é feito por

profissionais vocacionados, que veem nos internos seres humanos em plena

transformação.

Nossa Senhora Aparecida é um título católico dedicado a Maria, mãe de Jesus de

Nazaré e padroeira do nosso Brasil. São milhares os poderes extraordinários de

Nossa Senhora.

Diante dessas considerações e pela presença milagrosa de Nossa Senhora em

nossas vidas, conto com o apoio dos nobres Deputados, para que com seu nome

seja denominada esta escola estadual, localizada no Centro de Recuperação de

Menores Infratores do Município de Montes Claros.

- 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 4.655/2010

Dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência aos policiais e bombeiros
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militares, policiais civis e agentes penitenciários do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O Estado oferecerá proteção, auxílio e as sistência aos policiais e

bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários cuja vida esteja em

situação de risco ou cuja integridade física esteja sendo ameaçada em razão da

natureza de suas atividades ou em função do local onde residem.

§ 1° - Para os fins desta lei, considera-se em situ ação de risco ou com a integridade

física ameaçada o policial, o bombeiro militar ou o agente penitenciário que:

I - seja vítima de ameaça comprovada em procedimento administrativo, policial ou

judicial em decorrência do exercício regular de sua função;

II - seja vítima de ameaça em razão de ter sido arrolado como testemunha em

procedimento policial ou judicial, originado de fato em que não tenha atuado como

autor, coautor ou partícipe.

§ 2° - A proteção, o auxílio e a assistência de que  trata esta lei estende-se aos

familiares que, em razão da natureza das atividades exercidas por policial ou

bombeiro militar, policial civil ou agente penitenciário ou do local onde residam,

estejam em situação de risco ou com a integridade física ameaçada.

Art. 2° - As medidas previstas nesta lei serão pres tadas por meio da instituição de

programa estadual de proteção, auxílio e assistência aos policiais e bombeiros

militares, policiais civis e agentes penitenciários com o objetivo de:

I - recuperar e manter a capacidade produtiva dos policiais e bombeiros militares,

policiais civis e agentes penitenciários;

II - assegurar a adoção de medidas que visem a reparar os danos físicos e

materiais sofridos pela vítima;

III - elaborar e executar plano de auxílio e de manutenção econômica para as

vítimas, testemunhas e seus familiares que estiverem sofrendo ameaças e

necessitem de transferência temporária de residência.

Art. 3° - O poder público oferecerá aos policiais e  bombeiros militares, policiais civis

e agentes penitenciários em situação de risco, no âmbito do programa de que trata o

art. 2°, as seguintes medidas:

I - transferência de residência com locação de imóvel por um período de até dois
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anos, podendo ser prorrogado até cessarem os motivos da inclusão no programa;

II - escolta e segurança nos deslocamentos da residência, inclusive para fins de

trabalho ou para a prestação de depoimentos;

III - segurança na residência, incluindo o controle de telecomunicações;

IV - preservação da identidade, da imagem e dos dados pessoais;

V - ajuda financeira mensal para prover às despesas necessárias à subsistência

individual ou familiar, no caso de a pessoa protegida ser familiar e estar

impossibilitada de desenvolver trabalho regular;

VI - suspensão temporária das atividades funcionais, sem prejuízo dos respectivos

vencimentos ou vantagens;

VII - apoio e assistência social, médica e psicológica;

VIII - sigilo em relação aos atos praticados em virtude da proteção concedida;

IX - apoio do órgão executor do programa para o cumprimento de obrigações civis e

administrativas que exijam o comparecimento pessoal.

Art. 4° - O programa a que se refere o art. 2° cont ará com um Conselho

Deliberativo, ao qual caberá o acompanhamento da implementação desta lei.

§ 1° - As deliberações do Conselho Deliberativo ser ão tomadas por maioria

absoluta de seus membros.

§ 2° - O Conselho Deliberativo elaborará o seu regi mento interno, em que definirá

seu regime de funcionamento.

Art. 5° - O Conselho Deliberativo será composto pel os seguintes membros,

nomeados pelo Governador do Estado:

I - um Diretor de Recursos Humanos, que o presidirá;

II - um psicólogo;

III - dois representantes de associações de classe;

IV - um assistente social;

V - um representante do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos;

VI - um representante da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa

do Estado;

VII - um representante da Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social;
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VIII - um integrante do serviço de inteligência;

IX - um integrante da Corregedoria;

X - um representante do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça

de Defesa dos Direitos Humanos, de Apoio Comunitário e de Conflitos Agrários -

CAO-DH -;

XI - o Ouvidor de Polícia do Estado.

Art. 6° - São atribuições do Conselho Deliberativo:

I - referendar os pedidos de inclusão no programa, segundo os critérios indicados

nesta lei e no art. 5° da Lei Federal nº 9.807, de 13 de julho de 1999;

II - apreciar a exclusão do programa dos beneficiários que não se tenham adaptado

às regras necessárias à proteção oferecida ou que tenham, por qualquer outro

motivo, manifestado conduta incompatível com ele;

III - especificar o tipo de proteção e auxílio necessário nos casos admitidos pelo

programa;

IV - buscar unificar as ações necessárias à proteção e ao auxílio aos beneficiários;

V - propor a realização de convênio com entidade pública ou privada para a

execução das medidas de proteção e auxílio;

VI - organizar e coordenar rede de proteção social entre entidades civis, militares e

religiosas para atender as finalidades do programa;

VII - divulgar os objetivos do programa entre os militares e servidores;

VIII - assegurar o sigilo das providências tomadas e dos dados referentes aos casos

examinados;

IX - definir plano para adoção dos mecanismos de proteção às vítimas de ameaça

nos casos de transferência de residência;

X - fixar a ajuda financeira mensal a que se refere o inciso V do “caput” do art. 3° no

início de cada exercício financeiro;

XI - apresentar ao Chefe do Poder Executivo proposta orçamentária para o custeio

das despesas com as medidas de proteção de testemunhas ameaçadas.

Art. 7° - O Estado, por meio dos órgãos competentes , atuará para apurar as

ameaças sofridas por policiais e bombeiros militares, policiais civis e agentes

penitenciários, identificar os autores e adotar as medidas judiciais e administrativas
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cabíveis.

Art. 8º - Os servidores contemplados pelo programa terão prioridade na aquisição

de moradia fora da área de risco das ameaças, caso a situação se prolongue por

mais de quatro anos.

Art. 9° - As despesas decorrentes da execução do pr ograma de que trata o art. 2°

correrão à conta de dotação orçamentária do órgão a que pertencer o servidor

beneficiado pelo programa, bem como do Programa Lares Geraes - Segurança

Pública.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de junho de 2010.

Durval Ângelo

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.656/2010

Declara de utilidade pública o Instituto Adil Pimenta de Souza - Iaps -, com sede no

Município de São João Nepomuceno.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Adil Pimenta de Souza - Iaps

-, com sede no Município de São João Nepomuceno.

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

Sala das Reuniões, 9 de junho de 2010.

Lafayette de Andrada

Justificação: O Instituto Adil Pimenta de Souza é uma entidade sem fins lucrativos,

fundada em março de 2009, no Município de São João Nepomuceno. Tem por

finalidade estatuária a promoção de atividades assistenciais, beneficentes e

filantrópicas.

O Instituto se encontra devidamente registrado no Cartório de Registro de Títulos e

Documentos da Comarca de São João Nepomuceno, sob o nº 522 do Livro A, a fls. 1.

Conforme atesta a Prefeita Municipal, sua diretoria é composta por pessoas idôneas

e não remuneradas.
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Assim sendo, solicito dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.657/2010

Dá nome à rodovia que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Antônio Chaves do Carmo a  rodovia compreendida entre

o entroncamento da MGC-120 com a BR-259 e o Município de Coroaci.

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

Sala das Reuniões, 9 de junho de 2010.

Sávio Souza Cruz

Justificação: A história de vida de Antônio Chaves do Carmo, relatada a seguir,

guarda estreita relação com a abertura das estradas que servem o Município de

Coroaci, como também evidencia a participação efetiva do homenageado na

prestação de serviços de transporte à população da região.

Antônio Chaves do Carmo, mais conhecido como Tonim Chaves, cidadão

coroaciense que criou a primeira linha de ônibus do Município de Coroaci, nasceu na

pequena cidade de Virginópolis, no dia 22/6/22, filho de um lavrador, Antônio Ferreira

do Carmo, e de Maria de Oliveira Chaves, doméstica.

Desde muito cedo começou a trabalhar, tão logo foi aberta a estrada que liga

Governador Valadares a Virgolândia. Ainda jovem, Antônio Chaves foi contratado

para dirigir um dos jipes que faziam parte do comboio que servia a região. Nessa

mesma época, sofreu um sério acidente que o impossibilitou de exercer a profissão

por uns dois anos. Sofreu grave fratura na perna, que lhe deixou marcas, e passou a

mancar da perna direita, o que, contudo, não o impediu de continuar motorista. Em

8/3/49, casou-se com Helena da Costa Coelho, com quem teve oito filhos, sete ainda

vivos. Por um bom tempo trabalhou como autônomo, fazendo transporte de

passageiros e mercadorias de Governador Valadares a Coroaci. Nessa época, o jipe

era o meio de transporte mais eficaz.

Bons anos da vida de Antônio foram dedicados à profissão de motorista. Seu sonho
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se realizaria com a aquisição de uma jardineira, ônibus da Viação Nossa Senhora do

Amparo, o primeiro a fazer o trajeto de Coroaci a Valadares. A linha passou a

chamar-se Viação Suassuí, a pedido de Antônio Chaves. O nome homenageava o rio

cujo curso vai de Coroaci a Valadares.

Antônio dedicou-se ao trabalho com a jardineira por alguns anos. Chegou à

aposentadoria na mesma profissão, com a mesma integridade, como motorista da

Prefeitura Municipal de Coroaci. Morreu em sua residência, a 12/8/92. Homem

honesto e humilde, até hoje é conhecido como o saudoso Tio Tonim.

- 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 4.658/2010

Dispõe sobre o direito à visita íntima nos estabelecimentos penais do Estado de

Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O direito à visita íntima, nos termos do inciso X do art. 41 da Lei Federal nº

7.210, de 11 de julho de 1948, será assegurado nos estabelecimentos penais de

regimes fechado e semiaberto, independentemente da orientação sexual do preso.

Art. 2º - Os procedimentos disciplinares de visita social e íntima serão

regulamentados no prazo de cento e vinte dias.

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

Sala das Reuniões, 9 de junho de 2010.

Ruy Muniz

Justificação: O princípio da dignidade humana, direito fundamental assegurado pela

Carta da República de 1988 e por tratados internacionais de direitos humanos, dos

quais o Brasil é signatário, prevê que todos os cidadãos são iguais em direitos e

obrigações.

Tal princípio tem norteado o Judiciário em inúmeras conquistas para o segmento

LGBT, salvaguardando direitos em uniões homoafetivas com relação ao aspecto

patrimonial e às questões relacionadas com filhos de pais homossexuais, entre

outros. O número de sentenças proferidas nos tribunais brasileiros traduz uma nova
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realidade e impele a sociedade a quebrar a resistência e a indiferença ante o novo

cenário social.

Há muitas luzes no fim do túnel, luzes a serem conquistadas cotidianamente por

todos aqueles que acreditam e defendem a igualdade, a orientação sexual de cada

um e a identidade de gênero. Nossa tarefa, portanto, é propor que os avanços na

esfera administrativa do setor público sejam um exemplo a ser seguido por toda a

sociedade, ainda que ocorram a conta-gotas.

Numa reunião realizada em Yogyakarta, na Indonésia, entre os dias 6 e 9/11/2009,

uma Comissão Internacional de Juristas e o Serviço Internacional de Direitos

Humanos de 25 países realizaram um projeto com o objetivo de desenvolver um

conjunto de princípios jurídicos internacionais sobre a aplicação da legislação

internacional às violações de direitos humanos com base na orientação sexual e

identidade de gênero. O documento conhecido como “Princípios de Yogyakarta sobre

a Aplicação da Legislação Internacional de Direitos Humanos em relação à

Orientação Sexual e Identidade de Gênero”, recomenda aos Estados a

implementação de medidas eficazes capazes de erradicar as violações dos direitos

humanos, por meio de políticas públicas que deem visibilidade ao problema da

discriminação baseada na orientação sexual e na identidade de gênero.

Assim, com o objetivo de garantir o direito a tratamento humano ao detento previsto

no mencionado documento, no sentido de “assegurar que as visitas conjugais, onde

são permitidas, sejam concedidas na base de igualdade a todas as pessoas

aprisionadas ou detidas, independentemente do gênero de sua parceira ou parceiro”,

propomos a regulamentação do princípio consagrado no art. 5º, XLIX, da Constituição

Federal, no que concerne ao direito à visita íntima, estendendo-o aos homossexuais.

Prevista no inciso X do artigo 41, da Lei Federal nº 7.210, de 11/7/48, Lei de

Execução Penal, e reconhecida como uma medida benéfica, uma vez que faz com

que o preso se sinta um cidadão não excluído da sociedade, a visita íntima é um

direito constitucional que visa a manter e fortalecer as relações familiares com a

pessoa privada de liberdade. Cumpre esclarecer, entretanto, que referida legislação é

omissa no que concerne à visita íntima de casais homossexuais.

A indigitada regra vigora no Estado do Pará desde 2009 e foi, também, conquistada
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por meio de uma ação judicial no Estado do Sergipe. Tais vitórias representam um

avanço na luta contra a homofobia e merecem ser reproduzidas por outros Estados

da federação.

Dessa forma, entendemos que os três Poderes instituídos devem, de forma

inequívoca, conferir plena força à Constituição e aos parâmetros protetivos

internacionais com vistas a eliminar quaisquer resquícios de legislações

discriminatórias, adotando normas necessárias à superação das desigualdades entre

cidadãos, instrumento essencial ao exercício da cidadania civil e política em sua

plenitude.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Durval

Ângelo. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.652/2010, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.659/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores Rurais de

Taquaril e Adjacências, com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Rurais de Taquaril e Adjacências, com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 9 de junho de 2010.

Ruy Muniz

Justificação: A Associação de Pequenos Produtores Rurais de Taquaril e

Adjacências, com sede no Município de Montes Claros, tem por finalidade a

assistência social e educacional sem nenhuma descriminação.

O processo que tem por objetivo a declaração de utilidade pública a referida

Associação se encontra legalmente amparado e obedece às exigências da Lei nº

12.972, de 27/7/98.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há mais de um

ano, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma

remuneração pelas funções que exercem.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto
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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 4.660/2010

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas de telefonias fixa e móvel

disponibilizarem, em suas páginas iniciais na internet, “links” direcionados com os

valores das tarifas praticadas pelos serviços prestados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As empresas de telefonias fixa e móvel que operam no Estado de Minas

Gerais deverão disponibilizar, em suas páginas iniciais na internet, “links” que

direcionem o usuário a páginas contendo todos os valores das tarifas praticadas

pelos serviços prestados.

Art. 2º - Os “links” a que se refere o art. 1º deverão constar no menu principal da

página inicial da empresa na internet ou em outro local de fácil visualização, contendo

apenas o termo “tarifas”.

Art. 3º - O descumprimento desta lei sujeita o infrator a sanções impostas pelo art.

56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor após serem decorridos noventa dias de sua

publicação oficial.

Sala das Reuniões, 9 de junho de 2010.

Ruy Muniz

Justificação: O Código de Defesa do Consumidor prevê entre os direitos básicos do

consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços,

com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e

preço (art. 6º, III).

Dispõe o mesmo diploma legal que a oferta e apresentação de produtos ou serviços

devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço,

garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados (art. 31).

Ainda mais clara é a disposição contida no art. 36 do Código de Defesa do
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Consumidor, prescrevendo que a publicidade deve ser veiculada de maneira que o

consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.

Em que pese à vigência de tais dispositivos, é notório seu descumprimento pelas

empresas de telefonias fixa e móvel com atuação no âmbito estadual, no tocante à

divulgação dos valores de cobrança das chamadas telefônicas. Tem sido prática

muito comum a ligação de operadores de “telemarketing” dessas empresas, ou

mesmo malas-diretas, oferecendo a migração de planos de serviços de telefonia de

outras empresas, em que se divulga tão somente o valor do pacote mensal de

minutos, sem exposição clara do valor das tarifas de cada modalidade de chamada.

Desse modo, é muito difícil para o consumidor avaliar qual operadora oferece o

serviço mais barato, ficando muitas vezes refém da falta de ética de alguns

operadores, que lhes oferecem um serviço desvantajoso em relação a seu perfil.

Nesse sentido, considerando que a internet é o canal de mais rápido e fácil acesso

para exposição e visualização desse tipo de informação, impõe-se exigir das

empresas do setor que o utilizem para o cumprimento do que dispõe o Código de

Defesa do Consumidor.

Pelo exposto, pedimos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.661/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Evangelização e Ação

Social de Formiga - Aceaf -, com sede no Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Evangelização e Ação Social de Formiga - Aceaf -, com sede no Município de

Formiga.

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

Sala das Reuniões, 9 de junho de 2010.

Fábio Avelar

Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade pública a



____________________________________________________________________________
400

Associação Comunitária de Evangelização e Ação Social de Formiga - Aceaf -, com

sede no Município de Formiga. É uma entidade civil de direito privado, sem fins

lucrativos, de duração indeterminada e de caráter cultural e social.

Tem por objetivo executar serviço de radiodifusão comunitária, bem como dar

oportunidade a difusão de ideias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da

comunidade; oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade,

estimulando o lazer, a cultura e o convívio social; prestar serviço de utilidade pública,

integrando-se aos serviços de defesa civil, sempre que necessário; contribuir para o

aperfeiçoamento profissional nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, em

conformidade com a legislação profissional vigente; permitir a capacitação dos

cidadãos no exercício do direito de expressão da forma mais acessível possível; entre

outros.

Considerando a missão e os objetivos da entidade, submeto aos meus nobres

pares este projeto de lei, pedindo sua aprovação.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.662/2010

Revoga o art. 24 do Decreto nº 44.035, de 2005, que disciplina a autorização para

prestação de serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal de pessoas e

altera o Decreto nº 32.656, de 14 de março de 1991.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica revogado o art. 24 do Decreto nº 44. 035, de 2005, que disciplina a

autorização para prestação de serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal

de pessoas e altera o Decreto nº 32.656, de 14 de março de 1991.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de junho de 2010.

Paulo Guedes

Justificação: O art. 24 do Decreto nº 44.035, de 2005, que atribui ao DER-MG, à

Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG -, à Secretaria de Estado de Defesa Social, à

Secretaria de Estado de Fazenda, à Secretaria de Estado de Turismo e a qualquer
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outro órgão ou entidade estadual competente a fiscalização e a aplicação das

sanções cabíveis ao proprietário de veículo de aluguel licenciado pelo poder público

municipal - táxi - que realizar transporte intermunicipal de passageiros, tem produzido

um efeito bem diferente do que se espera do Estado, ao regulamentar a prestação de

um serviço voltado para o interesse público.

O excesso de multas e proibições que cercam os serviços de táxi, proibidos de

transitar de um Município ao outro, trazem incontáveis prejuízos para a população

que necessita, muitas vezes em caráter de urgência, de se deslocar entre cidades

que, apesar de próximas, não contam com um transporte público regular. Seja em

busca de assistência de saúde, seja de serviços bancários, seja de atendimento em

órgãos públicos, a realidade regional do Estado exige um deslocamento da população

que é contrária ao disposto no referido art. 24 do Decreto nº 44.035, o qual, por isso,

deve ser imediatamente revogado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.313/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Heli de Oliveira Penido pelo exímio trabalho

realizado em prol do cooperativismo durante sua gestão como Diretor-Presidente da

Cooperativa Central de Crédito de Minas Gerais Ltda. - Sicoob Central Crediminas. (-

À Comissão de Turismo.)

Nº 6.314/2010, do Deputado José Henrique, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Athos Vieira de Andrade, ex-Deputado

Estadual e Federal, ocorrido em 8/6/2010. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.315/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de informações sobre a

denúncia de abuso sexual supostamente praticado por um professor do Projeto Fica

Vivo contra menor da comunidade Vila Dias, nesta Capital. (- À Mesa da Assembleia.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de Administração

Pública e dos Deputados Sávio Souza Cruz e Elmiro Nascimento.
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Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente, Deputado Doutor Viana, Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, depois de algum tempo volto a esta tribuna com uma

grande preocupação neste momento de início de campanhas eleitorais, tanto em

nível estadual quanto federal. Lembro-me muito bem de que, há cerca de dois anos,

anunciamos a preocupação do cidadão Getúlio Neiva com o andamento do processo

administrativo no Brasil, sobretudo com a priorização que se deve ou não fazer deste

ou daquele setor.

Nos últimos dias tenho visto na televisão que a preocupação que eu tinha há dois

anos se reacende agora quando se iniciam os debates, ainda que informais ou

apenas noticiosos, a respeito do futuro do Brasil. Sr. Presidente, vejo com muita

preocupação que os candidatos à Presidência da República, os três mais destacados,

a Marina, o Serra e a Dilma, nenhum deles está tocando nos assuntos que são mais

profundos. Essa é a preocupação dos pensadores, dos estudiosos, dos economistas

e dos próprios jornalistas que realmente se importam com o País quando este fica

sendo iludido com essa história de PAC - o PAC que empacou -, sem que haja um

empenho objetivo e lógico com a questão do desenvolvimento do País. Nesta

semana especialmente, a preocupação é deter o crescimento do Brasil, não permitir o

crescimento do País. Por que essa preocupação tão exacerbada de não permitir que

o Brasil cresça só porque cresceu no primeiro trimestre 9%?

Há dois anos eu falava da inveja que eu tinha da Argentina, que crescia 7, 8 e 9 por

cento; da China, que crescia 11, 12 por cento; e da Índia, que crescia 9, 10 por cento.

E nós, agora, com essa preocupação estupenda com o crescimento. Não podemos

crescer. É preciso manter essa taxa de crescimento de 3%, 3,5%, 2,3% no princípio

do mandato do Lula. Ficamos aqui nos perguntando se o procedimento dos

candidatos está correto, se eles estão, de fato, tentando discutir o que está

acontecendo com o Brasil. Como eu disse há dois anos, o Brasil está condenado a

não crescer, a não se desenvolver. Uma simples bolha de crescimento no primeiro

trimestre deste ano, comparado ao miserável ano passado, assusta a todos porque o

País cresceu 9% no primeiro trimestre.
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Mas assusta por que, Sr. Presidente? Pela falta de infraestrutura que houve ao

longo desses anos todos. O “apagão” portuário já está revelado, o “apagão”

rodoviário já está mais que escancarado com as BRs intransitáveis, obras de última

hora, um recapeamento aqui, outro ali, asfalto e duplicação aqui e ali. Deputado João

Leite, não se faz estrada de ferro neste país. Não se constrói estrada de ferro para

exportar os produtos minerários que temos nas várias regiões de Minas e no Brasil.

Não há preocupação com a questão portuária. Ficamos enaltecendo o Brasil porque

ele conseguiu construir um petroleiro. É claro, está refazendo sua frota, criando

estaleiros, tudo bem, mas, infelizmente, por não nos preocuparmos com a

infraestrutura do País, não podemos ter a felicidade de garantir uma taxa de

crescimento maior, na velocidade das transformações do mundo moderno - da

informática, da robótica, da cibernética -, essa velocidade que o mundo experimenta e

que a China está usando à exaustão, crescendo a taxas altíssimas.

Essa alegria que estamos tendo agora, em razão do desastre do ano passado, em

razão da crise internacional, essa pequena alegria de um crescimento de 9% no

primeiro semestre já está sendo toldada em nível de discussão nacional. Todos estão

preocupados. A Dilma tenta justificar dizendo que o País não pode crescer muito, que

é preciso dar um jeito; o Serra também dá uma escorregada, e a Marina não fala

nada sobre o assunto, pois só pensa na ecologia, no meio ambiente. E nós aqui

estamos há vários anos discutindo esse assunto, mostrando que não é possível que o

governo federal não consiga construir estradas de ferro, pavimentar ou repavimentar,

pelo menos, as rodovias existentes. Em Minas foram feitos 5.600km de estradas no

Proacesso - e, segunda-feira, assina-se a ordem de serviço dos Links Faltantes, com

mais de 6.000km no Estado. Não conseguimos apurar se há 1.000km de estrada

federal nova feita neste Brasil.

Então, minha preocupação não é política, partidária, deste ou daquele candidato, é

preocupação como brasileiro. Se não tivermos estradas de ferro, estradas de

rodagem, portos, aeroportos, se não houver infraestrutura necessária ao crescimento,

ficaremos preocupados toda vez que houver um pequeno crescimento.

Sr. Presidente, caro Deputado Dalmo Ribeiro Silva, vejo essa preocupação nos

debates aos quais assisto pela TV a cabo, onde acontecem de forma mais ampla.
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Sinto a preocupação, especialmente dos jornalistas, de perguntar à classe política

sobre o que será feito para que a infraestrutura possibilite o crescimento harmônico

deste país, o que faremos para agregar ao mercado de trabalho os quase 18% de

brasileiros desempregados, o que faremos para erradicar totalmente a pobreza, não

no limite de meio salário mínimo por família, como os órgãos internacionais

defendem, que é a necessidade de uma família receber pelo menos meio salário

mínimo. Isso é um absurdo. Não podemos viver da esmola do Bolsa Família

eternamente. Temos de gerar empregos neste país, devemos propiciar ao Brasil o

crescimento.

Vim aqui para falar exatamente disso. Como conseguimos fazer 5.600km de

estrada de ligação dos nossos Municípios, o chamado Proacesso? Como

conseguiremos lançar o projeto dos Links Faltantes, das ligações faltantes, com

quase 6.000km em Minas Gerais, na segunda-feira, sem haver essa preocupação por

parte do governo federal? Não estou aqui para criticar o governo Lula.

Estamos há quase oito anos nos preocupando muito pouco com as estradas de

ferro. É preciso despertar a consciência nacional. Sobretudo nós, parlamentares,

devemos encaminhar os assuntos das nossas regiões e mostrar, por exemplo, que o

Vale do Mucuri, o Vale do Jequitinhonha e o Norte de Minas só poderão desenvolver-

se e aproveitar suas maravilhosas riquezas minerais se a estrada de ferro for

prioridade.

Que se estude desde já a navegabilidade do Rio Jequitinhonha, onde duas grandes

barragens foram feitas sem eclusas. A baita Barragem de Irapé está lá, mas não tem

eclusa; a baita Barragem de Itapebi está lá, mas não tem eclusa. Não se está

preocupando com o futuro.

Digo aos companheiros, amigos, Vereadores e Prefeitos nas viagens que tenho

feito de forma intensa nos últimos dias que o bom político não é aquele que resolve

apenas o problema de arrumar um dinheirinho para fazer rede de esgoto ou de água,

calçar uma rua ou fazer um prédio para o posto de saúde. O bom político é aquele

que pelo menos reserva parte do seu tempo para se preocupar com as grandes

questões nacionais e colocar em debate aquilo que o povo está sentindo na própria

pele. Estamos num momento de quase anestesia nacional. Não há como despertar a
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população para pensar profundamente no processo de desenvolvimento se nós,

políticos, não dedicarmos pelo menos parte do nosso tempo para a discussão de

grandes projetos, grandes metas, mudanças profundas, processos de verdadeira

transformação. Num País continental, gigantesco, como o Brasil, especialmente em

regiões como a nossa, estamos descobrindo jazidas abundantes de manganês,

níquel, estanho, chumbo, caulim, calcário, grafite e minério de ferro, as quais são do

tamanho do Quadrilátero Ferrífero. As empresas estão-se organizando, a exploração

começa ano que vem. Continuaremos transportando o nosso granito por caminhão ou

continuaremos a fazer como o governo, que colocou uma balança na estrada de

Água Boa para não permitir que o granito passe pelo Proacesso? Na estrada de

Águas Formosas e Pavão também foi colocada outra balança para impedir o

transporte do granito que produzimos.

Será que nossa estagnação econômica será determinada pela falta de ação

governamental, pela falta de visão dos governantes? Aquela região já teve uma

estrada de ferro funcionando até 1967, eliminada pelo governo da ditadura. E agora,

na democracia, não podemos imaginar a essencialidade de uma estrada de ferro para

a questão minerária de uma região rica como o Jequitinhonha e o Mucuri? Mas sobre

essa terra rica vive uma população pobre, carente e deficiente, que precisa muito da

ajuda do governo.

Aproveito, Sr. Presidente, para agradecer ao governo Aécio Neves, continuado pelo

Anastasia, que, em 2003, prometeu que, para cada R$1,00 aplicado no restante do

Estado, seriam aplicados R$2,00 naquela região. Enganaram-se e acabaram

aplicando R$3,00 para cada R$1,00 investido no restante do Estado.

Lamento muito, Sr. Presidente, tocar nesse assunto, mas é preciso que alguém fale

a respeito. É por isso que fico muito feliz, por conceder aparte ao nobre Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, que, como eu, tem essa mesma preocupação.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Getúlio

Neiva. Parabenizo-o pela grandeza do seu pronunciamento. Tenho certeza absoluta

de que ele traduz, acima de tudo, o pensamento não só do ilustre parlamentar, mas o

de todos os pares.

Temos de refletir sobre os projetos mais importantes para o Brasil. O pensamento
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de V. Exa. nos remete às ações significativas do governo federal, às linhas férreas, à

navegabilidade. Caríssimo Deputado Getúlio Neiva, mesmo não sendo competência

da Assembleia Legislativa, apresentamos requerimento para discutir a navegabilidade

do Lago de Furnas, esquecido pelo governo federal.

Com certeza poderemos ter meios de transporte que tornem mais barato o custo de

produção, principalmente para o Sul de Minas. Isso é o que V. Exa. também quer

para o seu Vale do Jequitinhonha, que tão bem representa. É necessário, sim. Neste

momento, estava pensando em tratarmos disso com letras maiúsculas. V. Exa. tem

grande experiência como Prefeito, parlamentar e Secretário de Estado. Diante disso,

indago-lhe: por que não iniciarmos uma ação, com todos os parlamentares, para

impulsionar os projetos maiores para o Brasil, aqueles que estão engavetados? Isso

seria necessário para acelerar o desenvolvimento, como bem cita o ilustre

parlamentar. Seu pronunciamento ficará registrado nos anais desta Casa. Essa

reflexão é importante, assim como o é um chamamento de Minas, que sempre está

pronta e à frente de tudo para que o governo federal tome iniciativa, diga que o Brasil

é grande e que necessitamos de projetos que garantam o desenvolvimento a que

almejamos e de que precisamos. Parabéns pelo extraordinário pronunciamento!

O Deputado Getúlio Neiva - Muito obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Veja a

minha preocupação. Nesta semana o Congresso Nacional está discutindo a

possibilidade de aproveitamento, para a navegação, de um trecho de 700km de um

rio da Amazônia, que, ao longo de 350km, já é navegável, ou seja, já é utilizado para

a navegação. Como passa por uma reserva indígena, não se pode fazer a navegação

dos outros 700km. Como será feito transporte na Amazônia se não houver

navegabilidade naqueles rios volumosos e maravilhosos que temos lá? Não estou

entendendo o que está acontecendo neste país. Pensou-se, única e exclusivamente,

no imediatismo, ou seja, na solução dos casos de agora, de hoje. Não se pensou, um

mínimo sequer, no futuro da Pátria. Não se está percebendo que, no ano que vem, o

próximo Presidente da República, seja ele quem for, enfrentará o apagão aéreo,

portuário, rodoviário e ferroviário. Se isso acontecer, o País não poderá crescer nem

gerar os empregos de que necessita o nosso povo. O prazo que tenho para falar

agora é pequeno demais para tratar de um assunto tão importante. Prometemos
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voltar a falar sobre ele com a sua colaboração, Deputado, a fim de mostrarmos ao

Brasil que, neste Estado libertário que sempre cuidou das grandes causas nacionais,

os Deputados da Assembleia de Minas não ficarão calados diante de uma situação

de paralisia de pensamento, pois é grande nosso sentimento de brasilidade e de

vontade de promover ações objetivas no intuito de construir o futuro desta pátria. O

Brasil não merece isso.

Sr. Presidente, apenas tocamos nesse assunto. Perdoe-me por estender a minha

fala, pois o meu tempo já se esgotou. Viajei de helicóptero com o Governador

Anastasia pela nossa região e fui mostrando-lhe as jazidas, mostrando onde há

chumbo, níquel, minério de ferro. Ele decidiu pedir à Secretaria de Desenvolvimento

que elabore um projeto de parceria público-privada para a construção da estrada de

ferro para transpor os Vales do Mucuri e do Jequitinhonha. Estou preocupado. Quem

será o Presidente? Se tivermos essa mesma obliteração mental em relação ao...

Diante do que vemos até agora, não teremos a estrada de ferro, pois é necessária

autorização do governo federal. Portanto essa é a minha preocupação. Estamos

trabalhando e lutando. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, eu, V. Exa. e todos os nossos

companheiros devemos começar a bater nessa tecla a partir de agora. As eleições

vêm aí. A TV Assembleia vem ouvindo o Estado inteiro. Temos de passar ao nosso

povo um pouquinho de preocupação, temos de pensar naquilo que faremos nas

próximas eleições. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado Carlos Mosconi* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, gostaria de fazer, nesta tarde, um relato da visita

que o Governador Antonio Anastasia fez ao Sul de Minas na semana passada,

exatamente na sexta-feira e no sábado. O Governador visitou as cidades de

Andradas e de Poços de Caldas na sexta-feira, quando recebeu o título de cidadão

honorário. No sábado, visitou Santa Rita de Caldas, onde inaugurou um conjunto de

casas populares, da Cohab, do governo do Estado. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

que aqui está, acompanhou essa visita do Governador Antonio Anastasia. Fico muito

satisfeito, Sr. Presidente, em trazer tal informação a esta Casa, uma vez que a visita
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foi extremamente importante. O Governador foi recebido muito calorosamente, muito

cordialmente e com muita hospitalidade em todas essas cidades. Todos reconhecem

seu trabalho, agora como Governador, mas que naturalmente vem de tempos, desde

o primeiro mandato do ex-Governador Aécio Neves, quando Anastasia assumiu a

Secretaria de Estado de Defesa Social e depois se tornou Vice-Governador. Ele já

realizou obras nesses três Municípios e já possui amplo conhecimento acerca das

lideranças dessas cidades. As visitas foram acompanhadas praticamente pela

totalidade dos Prefeitos daquela região, chamada de região da Associação dos

Municípios do Rio Pardo - Amarpe -, e de outras áreas vizinhas. Os Prefeitos o

acompanharam independentemente de conotação partidária, fizeram questão de

cumprimentá-lo, de parabenizá-lo pelo trabalho excepcional que tem feito à frente do

governo de Minas Gerais e pela atenção que esse governo tem dado àquela região.

Isso ficou muito evidenciado nas palavras das lideranças da região. Muitos citaram

obras realizadas, especificamente nos três Municípios, naturalmente com

repercussão positiva, como no caso do gasoduto, uma obra de R$150.000.000,00,

cujo investimento foi do governo do Estado, o qual chega a Jacutinga e vai até

Andradas e Poços de Caldas e, ainda, tem um braço estendendo-se para a cidade de

Caldas. Naturalmente esse é o primeiro passo. Uma obra dessa dimensão e desse

porte trará enorme benefício para todo o Sul de Minas e poderá mudar o perfil de

desenvolvimento da região.

Em Andradas, caro Presidente e Srs. Deputados, o Governador, ainda que em dia

de semana e no período da tarde, recebeu o título, de forma marcante, em uma bela

sessão solene da Câmara de Vereadores, realizada nas dependências da sede social

do Clube Rio Branco, local amplo, que ficou totalmente lotado pela comunidade

andradense e pela sociedade. O Governador foi muito bem recebido pelo Presidente

da Câmara, por todos os Vereadores que ali estavam e pelo Prefeito de Andradas,

que o acolheu da forma mais cordial possível. Tudo foi muito interessante. Ele

demostrou todo o apreço que tem pela cidade e anunciou, como o Deputado Dalmo

Ribeiro Silva presenciou, a autorização para início das obras do contorno de

Andradas. Essa é uma obra prioritária, da maior importância, não tão extensa, vamos

dizer assim - são cerca de 7,5km, 8km -, mas que retirará o trânsito, o tráfego pesado
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de caminhões e carretas, que traz problemas para a infraestrutura da cidade.

Felizmente essa obra, que terá início em breve, dará conforto à nossa cidade de

Andradas.

Depois, o Governador dirigiu-se à cidade de Poços de Caldas, onde, em sessão

solene da Câmara dos Vereadores, no Cenacon, recebeu o título de cidadão

honorário. Estavam presentes as autoridades do Município, o Prefeito, parlamentares

e Prefeitos de toda a região. A solenidade comemorou os 20 anos da Constituição do

Município, e o Governador se recordou do seu trabalho quando foi relator e auxiliou

nos trabalhos que deram origem a essa lei tão importante para o Município e que

permanece inalterada. Em seguida, assistiu ao espetáculo “Sinfonia das Águas”,

marca registrada da cidade. O espetáculo musical é muito interessante, feito em um

cenário belíssimo no pátio externo do Palace Hotel, com a Orquestra Sinfônica de

Poços de Caldas, e se transformou em ícone do turismo da cidade. Encontram-se

presentes neste Plenário o Prefeito de Poços de Caldas, Paulo César Silva, Paulinho

Couro Minas, e o Secretário de Defesa Social, Sérgio Krizizanski. É uma satisfação

recebê-los nas dependências da Assembleia Legislativa. Tenho a felicidade, o prazer

e a honra de representar Poços de Caldas nesta Casa e fico muito feliz com a

presença do Prefeito, uma grande liderança na cidade e que faz uma administração

exemplar, apesar do pouco tempo de mandato. Já tem o reconhecimento da

população por ser dinâmico, trabalhador e correto. Digo sempre que é muito boa

pessoa, é uma sorte lhe dar uma mão frequentemente. Ele sabe usufruir da sua

característica, mas o que sobressai nele é sua condição para o trabalho, a vontade de

acertar e atender a população de Poços de Caldas. Estou muito feliz com a presença

de V. Exas. Daqui a pouco nos reuniremos em meu gabinete.

No dia seguinte, dirigimo-nos à cidade de Santa Rita de Caldas para inauguração

de casas populares. O Prefeito Geraldinho empenhou-se muito para que isso

pudesse acontecer, visitamos um conjunto de 50 casas muito bem feitas, com toda

infraestrutura pronta, as ruas asfaltadas e as casas ajardinadas. Lá estavam

presentes o Secretário de Desenvolvimento Regional Urbano, ex-Prefeito de Poços

de Caldas, Sebastião Navarro, ex-Deputado desta Casa por muito tempo, que faz

excelente trabalho à frente da sua Secretaria, com o Presidente da Cohab, Mauro, de



____________________________________________________________________________
410

Varginha, e toda a sua equipe da Cohab. A cerimônia foi belíssima, apesar do dia

nublado e frio. Ficou evidenciada a beleza da estrutura oferecida à cidade de Santa

Rita de Caldas pelo seu Prefeito, pela Sedru e pelo governo do Estado. O

Governador manifestou sua alegria em visitar a cidade e inaugurou uma obra daquela

dimensão, que trará muitos benefícios à cidade.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Não poderia deixar de parabenizar

V. Exa. pelo pronunciamento, nem de parabenizar o Sul de Minas por, mais uma vez,

recepcionar a figura ilustre do nosso Governador Anastasia. Aliás, o Governador tem

ido constantemente ao Sul de Minas e a Poços de Caldas, usufruindo da beleza das

suas águas e da hospitalidade do povo da nossa terra. V. Exa. assinala bem que,

quando vai ao Sul de Minas, sempre leva boas novas. Quanto ao contorno de

Andradas, ao qual o Deputado acaba de fazer referência, tenho certeza absoluta de

que o seu trabalho, o da Prefeita Margot e o de todos aqueles que quiseram trabalhar

nesse segmento foi importante. Diz-se o mesmo em relação às cidades de Poços de

Caldas e Santa Rita de Caldas.

Quero homenagear o Prefeito Geraldo, de Santa Rita de Caldas, e a Câmara

Municipal. Desde o primeiro momento, tive o prazer de acompanhar todo o projeto

que V. Exa. descreve, a maravilha do Conjunto Habitacional São Geraldo. Hoje, ele

está todo preparado, com asfalto e energia. Sem dúvida alguma, isso faz com que o

gestor público, o governo estadual, junto aos Deputados e a todos aqueles que

buscam qualidade de vida para a nossa região, ofereça uma vida melhor aos

munícipes. Mais uma vez, manifesto minha grande alegria, visto que as cidades do

Sul de Minas foram presenteadas com a visita do nosso Governador. Parabéns.

O Deputado Carlos Mosconi* - Agradeço-lhe o aparte, Deputado Dalmo Ribeiro

Silva. Desde o início do meu pronunciamento, fiz questão de salientar a presença de

V. Exa., não apenas neste momento, mas também em todo o trabalho que envolveu a

realização dessas obras, que estão sendo liberadas pelo governo de Minas. Eu e

toda nossa região reconhecemos esse trabalho. Meu caro Presidente, ao encerrar

minhas palavras, quero ressaltar minha alegria pela presença do Governador naquela

região e cumprimentar o Fernando Perez, Presidente da Câmara de Andradas, pela

belíssima reunião que organizou com os seus pares. A Câmara, os Vereadores e o
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Prefeito Ademir Perez receberam, independentemente de questão partidária ou

política, o nosso Governador, da forma mais hospitaleira possível. Aliás, esse é um

hábito da nossa gente de Andradas e de todo o Sul de Minas. Gostaria de

cumprimentar também o Vereador Marcos Togni, Presidente da Câmara de Poços de

Caldas, e todos os seus pares. Quero ainda manifestar minha alegria pela presença

da ex-Prefeita Margot, que, como disse o Deputado Dalmo, participou das reuniões

realizadas em Andradas, Poços de Caldas e Santa Rita de Caldas. Creio que receber

o Governador foi um momento de realização e alegria para todos, pois ele possui um

enorme prestígio na cidade e na região. Sem dúvida alguma, a presença do governo

é muito forte nessa região, pois obras de grande importância foram realizadas lá, e

outras ainda o serão. Cumprimento o Prefeito Geraldo, de Santa Rita de Caldas, a

Câmara de Vereadores e o povo da cidade pela inauguração de uma belíssima obra.

Isso era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Agradeço a atenção de V.Exa. e de

meus pares.

* - Sem revisão do orador.

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

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

neste início, por deferência ao Deputado Arlen Santiago, concedo-lhe aparte, já que

não foi possível registrar seu pronunciamento como orador inscrito no horário devido.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado André

Quintão. Gostaria de fazer uma comunicação a respeito de situações que estão

acontecendo na cidade de Coração de Jesus. Lá estamos vendo hospitais e postos

de saúde fechados, estradas acabadas, enfim, uma situação dramática. O Prefeito já

foi cassado pela Justiça local, pelo TRE e, por meio de liminares, se mantém no

cargo. A população, bastante ansiosa, fez uma movimentação pacífica dentro da

Câmara, porque alguns Vereadores leais ao Prefeito queriam buscar maneiras de

cassar o Vereador Jucão, da Oposição. Agora, vemos a demissão de 400

funcionários da Prefeitura. O povo de Coração de Jesus está sofrendo bastante. A

cidade está feia. Não tivemos a nossa tão querida festa de vaquejada. Então, neste

momento, Coração de Jesus encontra-se bastante triste.

Queria agradecer, mais uma vez, Deputado André Quintão, a oportunidade e dizer
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que, na segunda-feira, às 10 horas, o Governador Anastasia lançará os “links”

faltantes. Esses “links” faltantes são ligações que ficaram faltando depois do

Proacesso, programa que está asfaltando todas as estradas de Minas Gerais.

Por exemplo, Coração de Jesus até Ponte do Cigano, no Rio Pacuí, 18km - a outra

parte ficou pronta. O projeto está pronto, e poderá ser lançada agora a licitação da

obra. E há uma série de outras obras, como em Rio Pardo, Santo Antônio do Retiro,

Porteirinha, Riacho dos Machados, Pedras de Maria da Cruz a São Francisco, São

Francisco a São Romão, São Romão a Ibiaí, que deixarão o Norte de Minas e o povo

de Coração de Jesus felizes. Muito obrigado, Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Obrigado, Deputado Arlen Santiago. Esperamos

também que o trecho em Igicatu, próximo ao Distrito de Lelivéldia, e o de Berilo até

Virgem da Lapa também estejam incluídos nesses projetos.

Sr. Presidente, registro que a Assembleia realizou, nesta semana, debate público e

audiência pública, que tivemos oportunidade de acompanhar - no caso do debate

público, como proponente -, muito importantes, que merecem reflexão desta Casa. A

primeira questão diz respeito a reivindicação de movimento, que hoje é nacional, pela

inclusão dos catadores de materiais recicláveis no Regime Especial da Previdência

Social. Hoje há quase um milhão de catadores de materiais recicláveis no Brasil,

profissão reconhecida no Código Brasileiro de Ocupações. Trabalhadores e

trabalhadoras da reciclagem e da coleta seletiva propiciam melhor condição de vida,

principalmente em médias e grandes cidades. São verdadeiros agentes da coleta

seletiva, que conjugam muito bem o trabalho de coleta, tratamento e reciclagem do

resíduo sólido com a questão social, porque são seres humanos que têm fonte de

renda no exercício da atividade da catação de materiais recicláveis. Esse trabalho

reduz o encaminhamento do resíduo sólido para os aterros e o recebimento desses

resíduos, ampliando a vida útil dos equipamentos.

Infelizmente, em Minas Gerais, há ainda centenas de Municípios que convivem com

os chamados lixões. É importante haver trabalho para erradicar os lixões em Minas

Gerais, assim como termos aterros controlados e aterros sanitários. Essas pessoas,

que ganham a vida, o pão por meio desse trabalho cotidiano, têm-se organizado em

associações e cooperativas e hoje são reconhecidas profissionalmente, mas não têm
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ainda o acesso garantido, em condições especiais, à Previdência Social. Portanto,

estão privadas de benefícios e mecanismos que assegurem vida melhor,

principalmente depois de 30 anos de trabalho.

Sabemos que os catadores de materiais recicláveis, pela natureza da atividade, têm

dificuldade de vinculação como autônomos à Previdência, pois têm de pagar 20% do

salário mínimo - valor muito pesado para a renda que os catadores recebem. Há

proposta para que sejam incluídos, assim como o trabalhador rural e o pescador

artesanal, no regime especial, para terem direito à aposentadoria e à licença médica,

para que a mulher tenha licença-maternidade garantida - benefícios que o trabalhador

brasileiro tem.

Fizemos aqui importante debate público. Minas Gerais hoje está quase

coordenando esse processo, por meio do Fórum Estadual Lixo e Cidadania e do

Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Então é muito

importante que essa proposta, que será entregue à Comissão de Legislação

Participativa do Congresso Nacional, tramite com urgência, para que esses catadores

de materiais recicláveis - repito, quase um milhão em nosso país - tenham a

dignidade humana reconhecida. Propusemos esse debate público e recolhemos

sugestões. É trabalho realizado com várias parcerias - universidades, Ministério

Público, Asmare e outras entidades e associações dos próprios catadores, o

movimento nacional, o Insea, ou seja, um conjunto de órgãos e instituições na nossa

Comissão de Participação Popular -, o que resultou em minuta de projeto de lei de

iniciativa popular que será entregue à Comissão de Legislação Participativa da

Câmara dos Deputados.

Então, toda luta, toda força e todo o nosso apoio e solidariedade aos catadores de

materiais recicláveis para que tenham o direito previdenciário garantido, compatível

com o tipo de atividade que exercem e com o padrão de renda que auferem.

Outra audiência pública, Sr. Presidente, requerida pelo Deputado Carlin Moura em

comum acordo conosco e com o Deputado Padre João, na Comissão de Educação

desta Casa, tratou de uma luta muito importante, travada hoje no Médio e no Baixo

Jequitinhonha. Trata-se do esforço da Escola Família Agrícola Bontempo, de Itaobim,

para continuar funcionando num terreno que havia sido disponibilizado em regime de
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comodato por uma fundação. Sabemos que a educação rural cumpre hoje um

importante papel, por meio das escolas famílias agrícolas, para garantir educação de

qualidade, permanência e qualificação profissional dirigida e vocacionada para a

agricultura familiar. Tenho conhecimento de que hoje essa escola família agrícola, até

por ter presença ativa na região, tem mais de 120 alunos. São jovens que sonham

com a conclusão do ensino fundamental e médio, em ter um curso superior ou um

curso técnico. Hoje, por uma pendência jurídica em relação à Fundação para o

Desenvolvimento da Educação, essa escola está correndo o risco de ter sua atividade

interrompida. Então, discutimos a importância da continuação do funcionamento

dessa escola família agrícola. Uma região como a do Jequitinhonha demanda a

formação, cada vez maior, de jovens para o presente, jovens tecnicamente bem-

formados, jovens que possam concluir o ensino médio com o pé no ensino superior,

jovens que desejem ficar em sua própria região, jovens que não precisem migrar

definitivamente para outras cidades ou que precisem temporariamente cortar cana ou

apanhar café em outros Estados brasileiros, jovens que desejam ter oportunidade de

construir sua independência profissional e realizar em plenitude os seus dons e suas

vocações onde as suas raízes culturais e familiares estão fincadas.

Por isso o nosso apoio é muito importante, para que seja garantida a permanência

da escola com essa destinação e com essa finalidade, por meio de negociação ou no

limite de uma ação de desapropriação do governo do Estado do terreno utilizado há

vários anos - quase uma década - pela Escola Família Agrícola Bontempo, de

Itaobim. Hoje, em audiência, tudo isso foi muito exposto. A mobilização é muito

intensa na região. Trata-se de uma mobilização que envolve mais de 20 Municípios.

São centenas de famílias que acreditam ter nessa escola a possibilidade de

realização dos sonhos dos jovens. Por isso reiteramos o nosso esforço para que, por

meio de negociação, cheguemos a um acordo com a disponibilização desse terreno e

uma compensação para quem detém o direito à propriedade. Também é importante

sensibilizarmos o Judiciário - há uma ação nessa instituição - para que nenhuma

medida seja tomada antes da tentativa de conciliação entre as partes. Apresentamos

requerimentos para que o Tribunal de Justiça promova uma tentativa de conciliação.

Vamos, em comissão, ao Presidente do Tribunal de Justiça buscar esta
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sensibilização. Encaminhamos ao Governador do Estado proposição para que o

Estado também assuma essa bandeira como sua, pois a educação, no plano do

ensino médio, é de responsabilidade do governo do Estado, e garantir condições para

o funcionamento das escolas famílias agrícolas é também sua obrigação. Hoje

ficamos sensibilizados ao ouvir os depoimentos emocionados de alunos e familiares,

de muitas pessoas que saíram do Baixo e do Médio Jequitinhonha para vir até a

Assembleia Legislativa, lotando uma audiência pública muito produtiva, da qual

certamente sairão desdobramentos efetivos para a garantia da permanência da

Escola Família Agrícola Bontempo, que cumpre papel relevante em toda a região do

Baixo e do Médio Jequitinhonha.

Sabemos que o Brasil está vivendo momento de expansão no seu crescimento

econômico. Em época de Copa do Mundo, hoje tivemos boa notícia: o Brasil é

campeão em crescimento econômico. O governo Lula marcou gol de placa: PIB de

9%, PIB recorde, com ritmo chinês de crescimento. Mas, para sustentar esse

crescimento, é preciso investir cada vez mais na qualificação profissional, na

preparação técnica, no oferecimento de pessoal qualificado que sustente esse

projeto. No caso do Baixo, do Médio e também do Alto Jequitinhonha, sabemos que

elevar o nível de permanência no ensino médio, no tecnológico e no superior, ampliar

as oportunidades da juventude e qualificar com muito zelo a mão de obra e as

pessoas daquela região pode significar aporte importante ao desenvolvimento,

principalmente a desenvolvimento que respeite as características da região, que tem

forte vocação para a agricultura familiar. Hoje essa agricultura vem tendo grande

apoio do governo federal, com a ampliação dos recursos do Pronaf e com a Lei nº

11.947, que garante, no mínimo, 30% da alimentação escolar vinculados à agricultura

familiar. Serão necessários, então, técnicos e profissionais muito bem-preparados.

Este é exatamente o papel das escolas famílias agrícolas: preparação e qualificação

de jovens para o desenvolvimento da agricultura familiar. Elas cumprem relevante

serviço em todo o Estado.

Portanto, Sr. Presidente, fico aqui renovado em nossa luta cotidiana, porque os

exemplos dos catadores de material reciclável e das escolas famílias agrícolas

revelam o quanto a cidadania tem avançado em nosso país. Fico mais feliz ainda
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porque hoje a Assembleia Legislativa é parceira firme nessa caminhada. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Saúdo a todos e a todas. Tenho em mãos ofício que

recebemos do Sr. José Antônio Corrêa Coimbra, Chefe do Gabinete do Ministro de

Minas e Energia. Solicitamos ao Ministério e à Aneel que respondessem às

informações em relação à Indicação nº 5.677/2009, do Deputado Federal Elismar

Prado, a respeito do eventual ressarcimento em virtude dos impactos negativos

causados pela metodologia do reajuste tarifário, justamente os erros feitos no cálculo

para definir os valores da tarifa de energia. Foi feita CPI, de que foi membro o

Deputado Federal Elismar Prado, e ela registrou prejuízos sofridos pelos

consumidores das concessionárias de energia em torno de R$7.000.000.000,00.

Então, para mim, não foi erro na metodologia, foi roubo mesmo; fizeram os cálculos

totalmente equivocados, não favorecendo o consumidor, mas favorecendo as

companhias de energia. Solicitamos que a Aneel garantisse uma consulta pública, por

meio de uma audiência pública, para discutir o assunto, e os consumidores fossem

ressarcidos com abatimentos na conta de luz. O processo, a consulta pública já está

em andamento, e quem quiser poderá enviar “e-mail” à Aneel solicitando o dinheiro

de volta - eu quero meu dinheiro de volta. Já conquistamos muitas vitórias em relação

às concessionárias de energia elétrica, principalmente à Cemig. Conseguimos a

primeira redução em toda a história da Cemig, 57 anos. A primeira redução foi em

2008, de aproximadamente 17%. Conseguimos impedir que a Cemig colocasse no

SPC e no Serasa o nome dos inadimplentes, o que era uma grande injustiça aos

consumidores. Conseguimos, pela terceira vez, impedir licitação de aluguel de

veículos pela Cemig, aliás com suspeita de irregularidades. Conseguimos suspender

R$147.000.000,00. Para comprar um veículo popular, pagam-se R$31.000,00, e a

Cemig estava alugando por mais de R$100.000,00. Depois esses valores iriam para a

conta de luz, na planilha de custo, para aumentar o valor da tarifa, o que

conseguimos impedir.

Neste ano conseguimos uma grande vitória, mais uma redução, a segunda, em
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toda a história da Cemig, que foi muito importante. Neste ano, 2010, não houve

aumento. A conta continua muito cara, mas conseguimos impedir mais um aumento.

Depois das nossas campanhas, conseguimos que o valor da conta não fosse

dobrado, ou seja, pelo menos 90% de economia aos consumidores. Antes da nossa

campanha, a conta de energia aumentava 20%, 23%, 30%; e, depois das nossas

campanhas, das mobilizações, de abaixo-assinados, pressão, denúncias, estudos da

planilha de custo, ações na Justiça, praticamente não houve aumentos significativos.

Houve uma grande redução em 2008, de 17%; e, nos outros anos, o aumento ficou

praticamente abaixo da inflação; neste ano houve uma redução. Então, se não fosse

a nossa luta, hoje os consumidores estariam pagando a conta de luz mais cara, em

torno de 90%.

Aproximadamente há uma semana, entramos com uma representação no Ministério

Público solicitando a imediata suspensão da cobrança, na conta de energia e de

telefone, do PIS e da Cofins. Do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, só

empresas poderiam pagar contribuições; não se pode cobrar de pessoas físicas.

Portanto, a cobrança é totalmente indevida - já há julgado do STF nesse sentido.

Esperamos que a nossa ação seja julgada o mais rápido possível para que as

agências Aneel e Anatel tomem iniciativa, porque é de sua responsabilidade, não

sejam omissas e suspendam de imediato a cobrança dos tributos federais - PIS e

Cofins - da conta de luz. Tenho certeza de que vamos conseguir isso. Aliás, será uma

forma de baratear mais um pouco as contas de luz e de telefone, que são caríssimas.

E a nossa luta continua principalmente no que diz respeito ao ICMS. Em Minas

Gerais, o ICMS na conta de luz é de 42%, o mais caro do Brasil. Não há como

comparar, há a cobrança por dentro. Ontem eu conversava sobre esse assunto com o

Promotor Antônio Baeta. Ele compreende que há possibilidade de entrar com ação

nesse sentido. Se o ICMS é 30%, como se faz uma cobrança por dentro e se chega a

42%? Sempre citamos o exemplo de Tiradentes, que foi esquartejado, pelo quinto da

Coroa, por 20%. E hoje só o ICMS da conta de luz é de 42%. É um verdadeiro

absurdo, um grande desrespeito aos consumidores de Minas Gerais. Aproveito para

cobrar e solicitar alterações principalmente no que diz respeito ao projeto que está

tramitando nesta Casa sobre o ICMS do álcool. Foi o primeiro projeto apresentado
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nesta Casa, de nossa autoria, propondo diminuir o ICMS do álcool para 12%. Hoje ele

é de 25% em Minas. Sempre citamos o corriqueiro provérbio de que água mole em

pedra dura tanto bate até que fura. Depois de tanta pressão e mobilização, o

Governador mandou um projeto para a Casa, diminuindo o ICMS do álcool de 25%

para 23%. Uma diminuição de 2%, portanto quase nada. Vamos votar

favoravelmente, mas é muito pouco. Por outro lado, o Governador dá com uma mão e

tira com a outra, porque aumenta em 2% o ICMS da gasolina. Praticamente não

resolve o problema. Trata-se de uma postura totalmente equivocada. Em São Paulo,

quando se diminuiu o ICMS do álcool, muitos não queriam porque consideravam que

quebraria o Estado, diminuiria a arrecadação. Ocorreu que houve um aumento de

arrecadação do ICMS do álcool em São Paulo em função da diminuição da

sonegação e pelo aumento do abastecimento. Aqui ocorreria o mesmo. Um grande

número de pessoas, de postos, que estão aliás na ilegalidade, muitas pessoas que

residem na divisa de São Paulo, de Goiás, de Vitória e de outros Estados

abasteceriam em Minas Gerais. Nosso Estado tem 853 Municípios, portanto com uma

dimensão territorial imensa, que faz fronteira com vários Estados cujo ICMS é mais

barato. As pessoas transportam o álcool de forma clandestina de lá para cá, até

correndo risco, pois o transporte de álcool combustível é feito dentro de galão, de

litro, nas caminhonetes. Quem arrecada é o Estado vizinho. Isso ocorre também com

o IPVA, que no nosso Estado é mais caro, além de haver aqui a taxa de

licenciamento.

Já que estou tratando desse tema, deixo aqui o nosso voto de pesar à família do

Zezinho, um grande companheiro nosso da cidade de Uberlândia, cujo pai faleceu.

Veio aqui para Belo Horizonte para fazer um transplante, mas infelizmente não

resistiu, vindo a falecer. A funerária mandou um veículo de Uberlândia para Belo

Horizonte. Quando vimos, a placa era do Estado de Goiás. Por que isso, se a

funerária era de Uberlândia? Porque lá o IPVA é muito mais barato, não tem taxa de

licenciamento e veículos com mais de 10 anos são isentos. Um grande número de

veículos do nosso Estado, inclusive frotas de ônibus de boa parte da cidade,

emplacam em outros Estados da Federação, diminuindo a arrecadação. Se

diminuíssem o ICMS do álcool, bem como o IPVA, em vez de o Estado perder,
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arrecadaria muito mais, pois diminuiria a sonegação e muitas pessoas deixariam de

abastecer em outros Estados e em postos de gasolinas que funcionam de forma

clandestina. Além do que, veículos que emplacam em outros Estados passariam a

emplacar aqui, aumentando a arrecadação.

Temos de pontuar que é um absurdo a carga tributária cobrada em nosso Estado

não só em relação à energia elétrica, ao ICMS do álcool, à conta de água, que é um

verdadeiro absurdo, pois é água a preço de vinho. Costumo dizer que para o

brasileiro, para o mineiro, para o pobre, a energia e a água são bens públicos

essenciais como o arroz e o feijão. Ninguém vive sem eles. Infelizmente, as tarifas em

nosso Estado são totalmente abusivas. É uma grande injustiça. Citarei o exemplo da

Copasa, que cobra o valor da taxa de esgoto muito alta e em grande parte das

cidades de Minas Gerais ela joga o esgoto direto nos rios, poluindo o meio ambiente.

Não tenho dúvida alguma de que quem mais polui o meio ambiente em nosso

Estado hoje é a Copasa. Ela recebe muitos recursos - aliás, as Prefeituras recebem

recursos do PAC, do Ministério das Cidades, do governo federal, para o tratamento e

o saneamento básico. E, mesmo recebendo os recursos, cobram na conta de água

um valor muito alto em relação à taxa de esgoto, um serviço que não é prestado.

Realmente isso não é justo. Após muita briga, conseguimos que o governo criasse

uma agência para regular o setor. No ano passado, conseguimos impedir o aumento

do valor da água da Copasa, e isso foi uma grande vitória. Hoje está acontecendo um

seminário sobre esse tema, e temos um grande número de denúncias, que devem ser

encaminhadas para a agência que regula o setor. Os Municípios de Minas Gerais

estão revoltados com o preço, a qualidade da água e também com a cobrança do

serviço não prestado da taxa de esgoto.

Outra campanha que está em andamento diz respeito ao fim da assinatura básica

da telefonia - aliás, estamos colhendo assinaturas para um abaixo-assinado. Essa

cobrança é totalmente ilegal; aumentou o valor de forma significativa no governo

Fernando Henrique Cardoso, com o objetivo de fazer a expansão das redes. Só que

as redes de telefonia já estão prontas em nosso país desde 2006, então, se estão

prontas, não há mais motivo para continuar com a cobrança. Atualmente o cidadão

tem de pagar, todo mês, em torno de R$50,00 pela assinatura básica. Em nosso país,
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temos 53 milhões de linhas disponíveis, dos quais menos de 40 milhões estão sendo

utilizados. Ou seja, mais de 13 milhões de linhas estão ociosas, porque, a cada dia

que passa, as pessoas estão migrando do telefone fixo da assinatura básica para o

telefone pré-pago, justamente para ficarem livres dessa cobrança mensal.

Apresentamos um projeto nesta Casa semelhante ao que foi aprovado em São Paulo,

a fim de acabar com essa assinatura básica. Depois de anos engavetado em Brasília

- quase 10 anos -, conseguimos que o projeto fosse retirado da gaveta e que se

criasse uma comissão para analisá-lo - o Deputado Federal Elismar Prado faz parte

da comissão.

Portanto se trata de um projeto que define o fim da assinatura básica no País. Ele

está tramitando há 10 anos e é o projeto que recebeu o maior número de solicitações

pela sua aprovação e o maior número de contribuições pela internet, fax e telefone.

Repito, ele tem o maior número de solicitações no Brasil pela sua aprovação, mas

infelizmente estava engavetado. Lutamos pela sua aprovação em Brasília, mas

também temos um projeto, de nossa autoria, tramitando nesta Assembleia, e ainda

entramos com uma ação na Justiça para que possamos garantir o fim da assinatura

básica. Vamos fazer realmente um grande movimento, uma campanha nacional.

Temos todas as condições para acabar com essa assinatura básica, que é uma

contribuição totalmente ilegal e inconstitucional. Está aqui a representação que

apresentamos na Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, que já abriu um

procedimento investigatório sobre a cobrança do PIS e da Cofins nas contas de

telefone e de energia. Ontem, durante a reunião, o Promotor de Justiça Antônio Baeta

afirmou que pediu um parecer do Centro de Apoio Técnico do Ministério Público.

Fizemos uma representação pedindo a suspensão imediata da cobrança em Minas

Gerais, e não só nas contas de energia, mas também nas contas de telefone.

Estamos cobrando da Anatel e da Aneel para que se manifestem imediatamente a

respeito dessa cobrança ilegal. (- Lê:) “A cobrança do Programa de Integração Social

- PIS - e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins -,

embutida nas contas de telefônicas e de energia, é indevida, é ilegal. Quem tem de

pagar esse tributo é a empresa, e não o consumidor. O repasse, portanto, é indevido,

uma prática abusiva. Ainda assim, a Anatel e Aneel a autorizam nas suas contas de
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telefone, a título desses tributos, que são um verdadeiro absurdo. Nas contas de

energia, isso representa em torno de quase 7%.” Para finalizar, gostaria de agradecer

a todos e de contar com a participação da população, dos Vereadores, das entidades

e das igrejas, para acabarmos com essa cobrança do PIS e da Confins nas contas de

energia e de telefone.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Muito obrigado, Deputado Doutor Viana.

Gostaria de saudar V. Exa., que dirige os Deputados nesta tarde. Caríssimos

Deputados e Deputadas, TV Assembleia, meus amigos e minhas amigas, ocupo mais

uma vez a tribuna para trazer informações e fazer uma reflexão sobre as boas

notícias com que o nosso Sul de Minas vem sendo brindado. Particular e inicialmente,

quero falar da minha querida terra, Ouro Fino. Há poucos dias, recepcionamos o

então Presidente do Tribunal de Justiça, caríssimo amigo, Presidente Sérgio

Resende, quando lá foi reinaugurar o velho Fórum Júlio Bueno Brandão e inaugurar o

novo anexo do fórum da minha comarca, da minha terra natal, Ouro Fino. Trata-se de

uma aspiração de longa data da comunidade forense, de todos os advogados e das

autoridades constituídas. Na sexta-feira última e na sua última viagem e aparição

pública, ele entregou à nossa comarca essa grande obra, calculada em

R$1.800.000,00, oferecendo, assim, conforto para todos os que irão buscar a tutela

jurisdicional.

Quero saudar também todo o Poder Judiciário, o Ministério Público e os Poderes

Executivo e Legislativo e parabenizar a Câmara Municipal na pessoa do seu

Presidente, Sérgio Favilla, e na de todos os Vereadores e Vereadoras, por ter

outorgado ao ilustre Presidente do Tribunal, o caríssimo Desembargador Sérgio

Resende, o título de Cidadão Honorário de Ouro Fino, como reconhecimento pelos

relevantes serviços que prestou à Comarca de Ouro Fino, com o nosso fórum

totalmente revitalizado. Hoje o fórum é o cartão postal da nossa cidade. Aliás, quem

nos deu notícia disso foi o jornal “Minas Gerais” de ontem, ao falar da beleza

arquitetônica do nosso fórum, instalado há mais de 100 anos. Essa reforma deu

funcionabilidade e carinho para todos os serviços.
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Sr. Presidente, quero também destacar, como já foi feito pelo Deputado Carlos

Mosconi, a importância da viagem do nosso Governador ao Sul de Minas. Tive o

prazer de acompanhá-lo desde Poços de Caldas, participando com ele da entrega do

título de Cidadão Honorário de Andradas. Posteriormente, em Santa Rita de Caldas,

entregamos o conjunto habitacional. Nessa oportunidade, o Governador também

anunciou uma nova obra para Santa Rita, há muito tempo sonhada por toda a

comunidade, e agora, na segunda-feira, ela será oficialmente lançada. Estou-me

referindo ao “Links Faltantes”, que irá fechar o contorno até a MG-455, dando assim

condições de trafegabilidade às pessoas que irão usar esse contorno para a cidade

de Ibitiúra de Minas e particularmente de Andradas. Sem dúvida alguma, trata-se de

uma obra esperada por toda a população e região. Por tudo isso, quero agradecer

muito ao eminente Governador, que sempre está na nossa região levando boas

notícias para o nosso Sul de Minas.

Também tive o prazer de acompanhá-lo de Santa Rita de Caldas para Caxambu,

quando aí entregou à comunidade, ao Município e à região o balneário totalmente

revitalizado, com um custo de obra de R$7.500.000,00, com certeza, primando pelo

bom gosto da obra arquitetônica no passado num lugar que era frequentado pela

Princesa Isabel. Realmente, é uma obra magnífica. Na oportunidade ouvimos o

pronunciamento do Governador manifestando toda a sua alegria e satisfação em

interagir nas águas minerais de Caxambu. Aliás, desde 2005, nesta Assembleia

Legislativa, a nosso requerimento, instalamos uma comissão especial para tratarmos

da revitalização das estâncias hidrominerais. Naquela tarde, antes da inauguração,

mostrei ao Governador que, das recomendações que a Assembleia fez - participei de

sua relatoria - ao governo do Estado, à Codemig, às secretarias e à Copasa,

praticamente todas estavam sendo atendidas com a entrega de uma obra magnífica à

comunidade.

Com certeza, vale a pena visitar hoje a estância hidromineral de Caxambu. Hoje

mesmo tive o prazer de receber em meu gabinete o Prefeito Dr. Luiz Carlos, que

manifestou enorme satisfação por esse evento, quando, em Caxambu,

recepcionamos também mais de 30 Prefeitos de toda a região, saudando e

agradecendo ao Governador, que entregou as estâncias hidrominerais, como já tem
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feito. E agora Caxambu é um novo balneário, com todo o equipamento preparado

para que turistas de todo o Brasil possam frequentar o local e aproveitar as águas

termais do Município. Quero também, em nome do Município e da comunidade de

Caxambu e região, agradecer, mais uma vez, ao nosso eminente Governador sua

disponibilidade, iniciada pelo Governador Aécio Neves, encerrando-se agora com a

entrega oficial dessa magnífica obra para nossa região.

Sr. Presidente, quero também destacar a importância que teve o Sul de Minas, na

semana passada, mais propriamente na cidade de Jacutinga, que realizou a XXXIII

Festimalha, um evento extraordinário que reuniu mais de 30 mil turistas, que

conheceram as maravilhas das malharias que temos nessa cidade. Na ocasião,

graças à Acija, por intermédio do Presidente Dênys Bandeira e do Prefeito Darci

Cardoso, a Câmara Municipal expôs uma feira nunca vista e projetada para receber

tantos turistas. Outro exemplo é Inconfidentes, onde tivemos uma feira extraordinária,

a Colchamalhas, em que se pôde constatar a participação não somente de Minas,

mas de turistas de toda parte.

Tanto Jacutinga quanto Inconfidentes, no último final de semana, recepcionaram

turistas de todas as partes, que foram conhecer as belezas do crochê, das malharias.

Nossos empresários são geradores de emprego e renda, garantindo a

sustentabilidade e a competitividade das nossas malharias e de todos os que fazem o

desenvolvimento da nossa região.

Parabenizo o caríssimo Prefeito Dr. Jorge Mohallem e o Secretário de Agricultura

do Município de Itajubá, Emílio, pela realização da feira agropecuária do Município.

Tive o prazer de estar lá no início da abertura da feira e verificamos a beleza e o

aprimoramento de toda a sua realização, que contou com a participação efetiva de

todo o comércio, indústria e agricultura, resgatando em Itajubá o que não havia faz

muito tempo, que é a realização dessa feira, que garante o desenvolvimento do

homem da terra e reafirma também, por que não dizer, o polo desenvolvimentista que

é o Município de Itajubá e toda a região. Também acompanhamos muitas pessoas e

cantores que lá estiveram durante toda a semana com “shows” e entretenimento.

Destacamos principalmente o bem-estar que reinou durante uma semana no

Município de Itajubá.
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Sr. Presidente, quero agradecer ao nosso Governador Anastasia porque na próxima

segunda-feira, às 10 horas da manhã, no Palácio Tiradentes, ele fará o lançamento

do programa Links Faltantes. Fico muito feliz quando verifico a pavimentação de um,

dois ou três trechos, mas quero destacar dois pelos quais trabalho desde longa data,

a exemplo de Jacutinga a Espírito Santo do Pinhal. Teremos a garantia da execução

dessa obra sonhada por todos os moradores, alunos e universitários de nossa região

de Jacutinga, Ouro Fino, Espírito Santo do Pinhal, pois o asfaltamento desse

pequeno trecho é um sonho, um resgate.

É um sonho, um resgate o asfaltamento desse pequeno trecho. Aliás, estamos

sendo beneficiados de Jacutinga a Albertina, pelo Proacesso, e agora de Jacutinga a

Espírito Santo do Pinhal, pelo Links Faltantes. Temos também a ligação de

Luminárias a São Bento do Abade - também um sonho de toda a comunidade -,

permitindo que todas as pessoas desçam pela Rodovia Fernão Dias, pela via de Três

Corações, trazendo assim desenvolvimento a toda a região.

São essas as considerações. Agradecemos, como sempre, ao nosso Governador,

Prof. Anastasia, pela constante presença em nossa região, pela atenção dispensada

aos nossos pleitos, formulados por nossa gente, pelos nossos Municípios. Temos

certeza de que, neste momento, o Links Faltantes garantirá trabalho, renda e

produção na nossa região Sul de Minas, assim como em tantas outras regiões

beneficiadas.

Mais uma vez, parabenizo o Deputado Doutor Viana e lhe agradeço o espaço que

ocupamos na tribuna, na tarde de hoje, para agradecer, testemunhar e refletir sobre a

importância que tem tido nosso Sul de Minas no desenvolvimento do Estado e do

País. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.
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Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada

nesta reunião pela Comissão de Administração Pública - aprovação, na 12ª Reunião

Ordinária, em 8/6/2010, dos Requerimentos nºs 6.221 e 6.222/2010, da Comissão de

Segurança Pública, 6.223 e 6.225/2010, da Comissão de Direitos Humanos,

6.229/2010, do Deputado Ruy Muniz, 6.244 e 6.246/2010, do Deputado Wander

Borges, 6.247/2010, do Deputado Carlin Moura e outros, e 6.253/2010, do Deputado

Leonardo Moreira, este com a Emenda nº 1 (Ciente. Publique-se.).

Suspensão da reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 25 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 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Estão reabertos os nossos

trabalhos. 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 Resolução nº 4.615/2010, uma vez que permaneceu em

ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência 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 10, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para

a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A

ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 17ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 7/6/2010

Presidência do Deputado Ivair Nogueira
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da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Durval Ângelo - Entrega de placa - Palavras do Sr. Roberto Gameiro - Exibição de

vídeo - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem

do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Durval Ângelo - Ivair Nogueira - Sebastião Costa.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Ivair Nogueira) - Às 20h12min, 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 a homenagear o Colégio Marista Dom Silvério

pelos 60 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Roberto Gameiro,

Diretor do Colégio Marista Dom Silvério; Afonso Celso Renan Barbosa, Secretário

Municipal Adjunto de Educação, representando o Prefeito Municipal de Belo

Horizonte, Márcio Lacerda; Irmão Wellington Medeiros, Superior Provincial e Diretor-

Presidente da União Brasileira de Educação e Ensino - UBEE - e da União Norte

Brasileira de Educação e Cultura; Professor Ulysses Panisset, Presidente do

Sindicato dos Estabelecimentos Particulares do Estado de Minas Gerais; Leonardo

Meyer, Presidente da Associação Mineira de ex-Alunos Maristas - Ameam -; João

Carvalho, Presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Marista Dom Silvério,

representando os estudantes maristas; e Deputado Durval Ângelo, autor do

requerimento que deu origem a esta homenagem.
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Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença do Exmo. Sr. Vítor Pravato,

Superior da Comunidade Marista e Conselheiro do Dom Silvério; da Exma. Sra.

Heloísa Afonso de Almeida Sousa, Diretora do Centro de Estudos Maristas; do Exmo.

Sr. Marcelo Bahia, Vice-Diretor Administrativo do Colégio Dom Silvério; da Exma. Sra.

Flávia Urbano, Vice-Diretora Educacional da entidade; e de alunos, ex-alunos,

servidores e professores.

Execução do Hino Nacional

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

pela Banda Marcial Marista, sob a regência do maestro Edgard de Castro Andrade

Filho.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Durval Ângelo

Boa noite a todas e a todos. Boa noite aos telespectadores da TV Assembleia, que

nos assistem de forma direta em mais de 300 Municípios de Minas Gerais. Saúdo,

especialmente, os componentes da Mesa: excelentíssimo amigo, Deputado Ivair

Nogueira, aqui representando o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da

Assembleia; Roberto Gameiro, Diretor do Colégio Marista Dom Silvério; Afonso Celso

Renan Barbosa, Secretário Municipal Adjunto de Educação, representando Márcio

Lacerda, Prefeito de Belo Horizonte; Irmão Wellington Medeiros, Superior Provincial e

Diretor-Presidente da União Brasileira de Educação e Ensino e da União Norte

Brasileira de Educação e Cultura; Prof. Ulysses Panisset, Presidente do Sindicato das

Escolas Particulares de Minas Gerais; Leonardo Meyer, Presidente da Associação

Mineira de ex-Alunos Maristas - Ameam -; João Carvalho, Presidente do Grêmio

Estudantil do Colégio Marista Dom Silvério, representando, neste ato, os estudantes

maristas.

Antes de mais nada, gostaria de fazer dois breves e curtos registros. O primeiro é

do Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Assembleia, justificando sua

ausência neste ato e a presença do Deputado Ivair Nogueira, que o representa.

Manifesta todo o seu entusiasmo pelo fato de a Assembleia prestar esta homenagem

ao Colégio Dom Silvério, porque a sua esposa tem uma parceria muito profícua, por
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meio da Paróquia do Carmo, com o Colégio Dom Silvério, no trabalho realizado com

crianças e adolescentes do conglomerado da região. Ele registra também um pouco

da sua alma como ex-estudante marista que foi, não de Belo Horizonte, mas de uma

escola do interior. Então o Presidente Alberto Pinto Coelho registra e demonstra sua

alegria em prestarmos, hoje, esta homenagem ao Colégio Dom Silvério. O outro

registro é sobre a nossa alegria por havermos trabalhado, há um bom tempo, três

décadas, com dois irmãos maristas, principalmente com Afonso Murad, a quem

conhecemos há 28 anos, no Colégio São José, local em que me hospedava quando

era liberado como agente da Comissão Pastoral da Terra. Ministrei vários cursos na

área de formação pastoral e bíblica, a convite do Afonso Murad. Eu e o Murad somos,

há 21 anos, colegas e professores no Instituto São Tomás de Aquino e sempre nos

encontramos, mas às vezes um pouco corrido, porque o Murad é muito apressado,

ex-provincial que todos conhecem, um grande companheiro, um grande teólogo.

Temos a alegria de, duas vezes por semana, com algumas interrupções em função

de outras atividades do Afonso, trabalhar juntos naquela escola. Temos atuado muito

com o Irmão Vicente Falqueto na causa do adolescente em conflito com a lei e na

criação das Apacs. Então, há quase uma década e meia, temos uma atuação muito

significativa na área de pastorais sociais e na implementação das Apacs em Minas

Gerais. Quero, de alguma forma, fazer presença nessa lembrança do Alberto, do

Murad e do Vicente.

Sessenta anos numa jovem Capital como a nossa, que tem 110 anos, é uma data

muito significativa. Para uma instituição que presta um serviço tão representativo e

simbólico na área da educação, isso, por si, justificaria que a Assembleia registrasse

uma homenagem ao Colégio Dom Silvério. Mas eu gostaria de dizer que é um pouco

mais que isso. Na dificuldade de expressarmos o tempo, o significado do tempo na

nossa vida e na vida de nossas instituições, o velho grego veio ao nosso auxílio

tentando colocar duas palavras que retratam um pouco essa dificuldade e essa

complexidade de explicitarmos o tempo, que o grande sábio Agostinho dizia que

sabia o que era, mas que não sabia explicar. Duas palavras, “chronos” e “kairos”,

remetem-nos à mitologia grega. Primeiro o tempo cronológico, a partir da ideia do

“chronos”, mostra-nos um tempo de sucessão, de minutos, horas, dias, meses e
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anos. Hoje, numa sociedade em que as coisas são tão efêmeras, mais ainda agora,

sempre na busca de uma visão de sociedade de consumo, na lógica neoliberal, uma

instituição resistir cronologicamente 60 anos é um dado muito significativo, quando

sabemos que a maioria das instituições de ensino são privadas e são efêmeras.

O que está por trás disso? Acho que é a outra ideia do tempo, o “kairos”, um tempo

especial, propício. Mais que 60 anos, estamos celebrando aqui talvez um tempo

“kairos”, que mostra o significado da obra marista no Brasil para formar um

pensamento social cristão a partir da educação e todo um grande serviço prestado à

comunidade de Belo Horizonte. Para isso, teríamos de nos reportar um pouco ao

tempo, ao seu fundador Marcelino Champagnat, no início do século XIX, quando a

Europa vivia um processo de mudança muito grande, de crise, de novos valores

sendo solidificados. Os alunos aprendem, nas aulas de História, o que representa

aquele período de mudanças de paradigmas, como na Revolução Francesa, e uma

nova ordem em conflito, que tenta estabelecer-se na Europa. No início, havia muitas

guerras e atrocidades que fariam inveja às guerras e à crueldade do tempo moderno,

sem tantas armas de destruição na época. E havia alguém como São Marcelino

Champagnat, que levanta na educação a proposta de um novo paradigma e modelo

para a sociedade, dentro de uma pedagogia integral, em que o aluno - o estudante, a

criança, o jovem - tinha de ser compreendido numa visão de totalidade, em que a

educação não seria só trabalhar a questão cognitiva, mas também a dimensão dos

valores. Tudo isso dentro de uma dimensão em que educação e evangelização eram

os dois lados de uma mesma moeda, para se buscar um novo paradigma na

sociedade, e dentro da preocupação também de formar cristãos e cidadãos

comprometidos na construção de uma sociedade sustentável, justa e solidária, ideais

mais que necessários no momento. Também vivemos um novo paradigma de uma

crise de valores da pós-modernidade.

O que me motiva aqui hoje, nesta homenagem, além da questão do tempo especial,

o “kairos”, que os 60 anos da escola nos apresentam, é, primeiramente, a minha

situação como professor. Sou professor há 35 anos, entrei em sala de aula, pela

primeira vez, com 16 anos, ainda estudando no antigo seminário menor.

Trabalhávamos com as séries iniciais. Depois, na filosofia e na teologia, continuei
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meu trabalho como professor, saindo do seminário com o propósito de usar a

profissão como sobrevivência. Portanto entendo ser fundamental celebrarmos

instituição, escola que faz trabalho tão significativo dentro de visão de educação

comprometida com os valores de cidadania e de libertação. Há pouco tempo, cerca

de três anos atrás, estive na Catalunha, durante três semanas. Digo às pessoas que

fui lá, com minha filha, representando D. Pedro Casaldáliga, bispo emérito da Prelazia

de São Félix do Araguaia. Fomos até lá acompanhar os comitês de D. Oscar Romero

e a associação de solidariedade a Pedro Casaldáliga. Uma das experiências que

mais me marcou nessa viagem foi passar um dia inteiro em um colégio marista, na

cidade de Lérida, uma das quatro províncias catalãs. A experiência foi marcante,

primeiramente porque lá me encontrei com brasileiros que trabalhavam em Rondônia,

em missão claretiana. Mas o que mais chamou minha atenção foi ver tantas crianças

negras dentro da “escola concertada” e que tinha convênio com o Estado catalão,

com a Generalitat. Fiquei admirado, pois eram imigrantes ilegais, mas, pela legislação

catalã, têm direito à educação até os 16 anos, mesmo sem a documentação. Era

escola de tempo integral, onde a criança ficava de manhã até às 17h30min, tendo

toda a educação. Aliás, almocei na própria escola, no mesmo refeitório dos alunos,

com os irmãos que lá estavam e os leigos que trabalhavam. Visitei várias salas de

ensino médio e vi que aqueles jovens que ali estavam, dentro da dimensão de

educação comprometida com a vida, desenvolviam trabalhos até no exterior, de

missões. Muitos usavam suas férias para ir à África trabalhar em campos de

refugiados. Alguns iam acompanhados de seus pais. Perguntei-lhes se não havia

conflito muito grande com imigrantes estudantes ali e com crianças pobres do meio

popular. Diziam que, no início, sim, mas a grande riqueza daquela “escola

concertada” era este intercâmbio de crianças de classe média e de crianças

excluídas. Percebi ali o verdadeiro sentido de parcerias semelhantes feitas no Colégio

Marista aqui, em Belo Horizonte.

Estou aqui também como pai de aluno marista. Maria Júlia, minha filha mais velha,

fez seus dois últimos anos de ensino médio no Colégio Marista. Hoje tenho a grande

alegria de dizer que ela tem compromisso muito forte em atuar na educação de

escola indígena, em missão das Irmãzinhas de Jesus, na comunidade de Tapirapé,
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no Norte do Mato Grosso. Ela está fazendo sua tese de mestrado neste compromisso

e tem engajamento grande na atividade de teatro, fruto de seu aprendizado no próprio

Colégio Dom Silvério. Como pai, é alegria muito grande. Já meu segundo filho, o

Pedro Gustavo, fez seus dois últimos anos do ensino fundamental também no

Colégio Marista. Portanto estou aqui também como pai de aluno, para dar este

testemunho e, de alguma forma, dizer que me sinto responsável por trazer esta

homenagem de 60 anos e concedê-la aqui, no dia de hoje. Termino esta minha

reflexão talvez dizendo qual seria o objetivo que temos de buscar na vida ou no

trabalho educacional. Lerei aqui história da rã dourada, com a sabedoria dos nossos

indígenas e que apresento como grande desafio para a educação hoje: (- Lê:)

“Quando os chichas estão bêbados, e a noite torna-se escura e tardia, o fogo morre

no braseiro, o homem mais velho da tribo conta a história de uma bela e miraculosa

rã dourada que vive nas florestas daquelas montanhas místicas. De acordo com as

lendas, essa rã é tão arisca e retraída que só pode ser encontrada depois de uma

busca árdua e paciente na floresta escura, sobre as encostas cobertas de névoa e

nos picos gelados. A recompensa para o descobridor dessa criatura maravilhosa é

sublime. Qualquer um que veja o brilho cintilante dessa rã fica, a princípio, espantado

com sua beleza e é dominado pelo entusiasmo e alegria da descoberta. Mas, quase

simultaneamente, pode experimentar um grande temor. A história dos chichas

continua dizendo que qualquer homem ou mulher que encontrar a lendária rã

encontrará também a felicidade. Segundo os relatos, a história fala de um homem ou

de uma mulher que encontrou a rã, capturou-a e depois a deixou fugir porque não

reconheceu a felicidade quando a conquistara; já outro, soltou a rã porque achou a

felicidade muito dolorosa.”

Acredito que o grande desafio da educação, mais que ensinar subtração, soma,

divisão, nomes de rios, explicações de guerra, logaritmos ou equações de 1º e 2º

graus, é ensinar e despertar os nossos jovens para a felicidade. Esse é o grande

desafio de um mundo em que o consumo de Prozac cresce cada vez mais; num

mundo em que as necessidades e os vazios interiores crescem cada dia mais nas

pessoas. Esse é o sentido maior de toda a nossa experiência e também da

experiência educacional. É evidente que não é a felicidade como algo egocêntrico,
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como algo individual. A felicidade é conjugada sempre no plural. Já nos ensinava o

velho Aristóteles que a felicidade não era individual, mas um processo coletivo, em

“Ética a Nicômaco”. Se quisermos fazer uma comparação etimológica livre, com

maior liberdade, podemos dizer que a palavra “felicidade” vem de “feliz” e de “cidade”.

Cidade é a pólis, a ideia de cidade como uma organização política. A palavra

“felicidade” incorpora um pouco a necessidade desse coletivo. Então esse é o grande

desafio da nossa educação, para que possamos nos perguntar quais são os

compromissos das escolas em que os nossos filhos estudam e onde trabalhamos

como professores. Quais são os compromissos que se têm num mundo onde a

intolerância cresce cada vez mais; num mundo onde o desejo de consumir e de ter é

maior que o de ser; num mundo em que os vazios interiores são preenchidos por

desesperos de drogas, e tantas outras coisas. Há pouco, terminamos uma Comissão

Especial da Execução das Penas, presidida pelo Deputado João Leite, cujo relator foi

este Deputado, e vimos que 80% dos encarcerados têm como causa direta ou

indireta o problema das drogas lícitas ou ilícitas - não sabemos se essa barreira

existe entre elas. Então, mais que nunca, num mundo em que esses vazios estão

cada vez maiores, temos de encontrar essa rã da felicidade e saber possuí-la. Temos

de saber que a educação só terá sentido quando fizer este mundo um pouco mais

feliz dentro dos compromissos de cidadania, dentro dos compromissos de

fraternidade, que são tão atuais ensinados por Champagnat. Obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Ivair Nogueira, representando o Presidente

da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao Prof.

Roberto Gameiro, Diretor do Colégio Marista Dom Silvério, de placa alusiva a esta

homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “O Colégio Marista

Dom Silvério, fundado em 1950, tem como princípio norteador a busca da formação

do ser humano em todas as suas dimensões, visando a harmonizar fé, ciência,

cultura e vida. Para isso, busca incessantemente o aperfeiçoamento dos serviços

educacionais prestados, de modo que o aluno atinja seu máximo desenvolvimento.

Em reconhecimento ao sério e profícuo trabalho desempenhado há 60 anos por esse

tradicional educandário de Belo Horizonte, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais
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lhe presta esta justa homenagem”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Durval Ângelo, autor do requerimento, para

nos acompanhar na entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Roberto Gameiro

Exmo. Sr. Deputado Ivair Nogueira, representando o Presidente da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho; Exmo. Deputado Durval

Ângelo, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem; Exmo. Sr. Afonso

Celso Renan Barbosa, Secretário Municipal Adjunto de Educação, representando

Márcio Lacerda, Prefeito de Belo Horizonte; Exmo. Irmão Wellington Medeiros,

Superior Provincial e Diretor-Presidente da União Brasileira de Educação e Ensino -

UBEE - e da União Norte Brasileira de Educação e Cultura; Prof. Ulysses Panisset,

Presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Estado de Minas Gerais;

Leonardo Meyer, Presidente da Associação Mineira dos ex-Alunos Maristas - Ameam

-; João Carvalho, Presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Marista Dom Silvério,

representando os estudantes maristas; prezados pais, alunos, professores,

funcionários, ex-professores, ex-funcionários, irmãos, postulantes, formandos, ex-

alunos, educandos da Casa da Acolhida Marista de Belo Horizonte; Sr. Geraldo

Avelar, Diretor Social do Coep-MG, do qual participamos.

Começo lendo mensagem do nosso Prefeito: (- Lê:) “Prezado Roberto Gameiro.

Com satisfação, recebi o convite para participar da reunião especial em homenagem

aos 60 anos do Colégio Dom Silvério, instituição séria, que, além de educar, forma

cidadãos éticos na sociedade, valor indispensável durante os desafios de nossos

dias. Lamentavelmente não poderei comparecer a essa reunião. Desta forma envio,

por meio do Secretário Municipal Adjunto de Educação, Afonso Celso Barbosa, meus

cumprimentos pela justa homenagem e faço votos de continuado sucesso aos

projetos dessa instituição. Com meu cordial abraço, Márcio Araújo de Lacerda,

Prefeito”.

A Instituição Marista atua em todo o mundo, em colégios, unidades sociais,

instituições de ensino superior, museus, teatros, casas de espetáculos

multifuncionais, veículos de comunicação, centros de convenções, editoras e
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hospitais, proporcionando a crianças e adolescentes, com foco especial nos mais

necessitados, educação integral e de alta qualidade. São mais de 4.300 irmãos,

espalhados em 76 países dos 5 continentes. Partilham sua tarefa, de maneira direta,

com mais de 40 mil leigos e atendem perto de 500 mil crianças e jovens. A história

dos maristas no Brasil se inicia em 1897, neste Estado de Minas Gerais, em

Congonhas do Campo. Foram trazidos da França, pelo Bispo Dom Silvério Gomes

Pimenta. Desde então, a missão de educar crianças e jovens se dá por meio de

diversas iniciativas: escolas, universidades e centros de atendimento a crianças e

jovens em situação de vulnerabilidade social. Hoje o Instituto dos Irmãos Maristas no

Brasil está presente em 22 Estados e no Distrito Federal. A Província Marista Brasil

Centro Norte, na qual o Colégio Marista Dom Silvério está inserido, é constituída pela

União Brasileira de Educação e Ensino - UBEE - e a União Norte Brasileira de

Educação e Cultura - Unbec - e norteia-se pelos ideais de São Marcelino

Champagnat, que, na França de 1817, impregnado pelos propósitos de liberdade e

solidariedade da Revolução Francesa, dedicou-se à educação das crianças e dos

jovens, especialmente os empobrecidos. A UBEE-Unbec conta com estrutura

fortalecida por 4.638 funcionários e associados, e sua ação, voltada para a formação

educacional, social e cultural de crianças, adolescentes e jovens, permeia 22

colégios, 2 faculdades, 12 escolas gratuitas, 33 unidades sociais e 17 equipamentos

culturais.

Consultando o texto da “História do Colégio Marista Dom Silvério”, encontrei: “Em

1941, os Irmãos Maristas adquiriram, em Belo Horizonte, vasto terreno, de

aproximadamente 20.000m², para a construção de mais uma obra marista. A

construção, em razão da crise criada pela Segunda Guerra Mundial, iniciou-se

apenas em 1948. As obras foram levadas com tanto empenho que, nos fins de 1949,

em uma ala, havia instalações para começar a funcionar. Em fevereiro de 1950, as

salas de aula estavam preparadas para receber a bênção da igreja e entrar em

funcionamento. No dia 1º/3/1950, o Colégio Marista Dom Silvério foi inaugurado,

ainda como Externato São José. O Irmão Ilídio Gabriel era o Diretor e Superior da

nova obra, e o Irmão Daniel Celestino, o Vice-Diretor. Eles, com mais três Irmãos

Maristas, iniciaram as aulas com 54 alunos matriculados no curso primário. No ano
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seguinte, começou a funcionar o curso ginasial. Para a obtenção do seu

reconhecimento oficial, o nome “Externato São José” não poderia ser mais usado, por

já existir em Belo Horizonte outro estabelecimento com a mesma denominação. Foi

então lembrado o nome do Arcebispo de Mariana, Dom Silvério Gomes Pimenta, o

introdutor dos Irmãos Maristas no Brasil, e, para homenageá-lo, nosso colégio

recebeu o nome de Colégio Dom Silvério”. Desde então, o Colégio Marista Dom

Silvério tem sido parte importante do cenário socioeducacional de Belo Horizonte e de

Minas Gerais.

Tornar Jesus Cristo conhecido, amado e seguido: esse é o foco principal da missão

de um colégio marista e que justifica sua existência, buscando levar os jovens a

assumirem seu protagonismo na construção de sociedade sustentável, justa, fraterna,

solidária e, consequentemente, mais amorosa. O Colégio Marista Dom Silvério, ao

completar 60 anos, tem sempre procurado trilhar esse caminho, norteado por

princípios e valores que levem seus alunos a fazer a diferença na sociedade, como

cristãos e cidadãos virtuosos. Escola cristã, católica e marista, procura, ao mesmo

tempo, educar e evangelizar as crianças e os jovens, conforme preconizado pelo

fundador, São Marcelino Champagnat, oportunizando o desenvolvimento integral de

suas potencialidades e capacidades humanas, para que cresçam em graça e

sabedoria, para que se desenvolvam no plano da excelência acadêmica e,

especialmente, no da excelência humana.

A sociedade contemporânea exige que saibamos dialogar com as diferenças. Em

nossa escola, temos nossas convicções educativas assumidas por todos nós, ao

mesmo tempo que procuramos primar pelo desenvolvimento, por nossos estudantes,

de competências relacionais e de valorização do diálogo, seja inter-religioso,

intercultural ou intersocial, sob a máxima da tolerância e do respeito ao outro.

“Inspirados pelo mesmo espírito de Deus, cristãos e pessoas que professam outra

fé, estamos unidos em torno de um conjunto de valores comuns, fundamentais ao

nosso ideal e à nossa prática educativa: respeito à dignidade de toda pessoa

humana, honestidade, justiça, solidariedade, paz e o sentido do transcendente.

Juntos, damos o melhor de nós para proporcionar às crianças e aos jovens sob nossa

responsabilidade os meios para desenvolverem plenamente suas potencialidades
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humanas, incluindo seu crescimento na fé e sua participação responsável na

sociedade” - Missão Educativa Marista - um projeto para o nosso tempo - 35.

Fazemos nossa a convicção de Marcelino Champagnat: “Para bem educar as

crianças, é preciso, antes de tudo, amá-las, e amá-las todas igualmente”. Desse

princípio fundamental, decorrem as características próprias do nosso projeto

educacional-pedagógico: presença, simplicidade, espírito de família, amor ao

trabalho, ser e agir do jeito de Maria.

Por isso, nesta reunião especial, que é proporcionada ao Colégio Marista Dom

Silvério por esta colenda Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

agradeço aos seus membros, e especialmente ao amigo Deputado Durval Ângelo,

autor do requerimento, e ao seu Presidente Alberto Pinto Coelho, aqui representado

pelo Deputado Ivair Nogueira, em nome da diretoria, em nome do nosso Provincial e

Presidente da UBEE, Irmão Wellington Mousinho de Medeiros, aqui presente; e em

nome de toda a Comunidade Educativa do Colégio Marista Dom Silvério -

professores, funcionários, estudantes, familiares, ex-professores, ex-funcionários, ex-

alunos, funcionários da mantenedora e irmãos -, a quem aproveito para enviar o

abraço fraterno e solidário. Agradeço também aos componentes da Mesa e a todos

aqui presentes, em especial aos componentes do coral Marista & Vozes, na pessoa

do seu maestro Marco Antônio Maia Drumond; à Banda Marcial Marista, na pessoa

do seu regente Edgar Castro Andrade Filho; aos assessores desta Casa; e aos

funcionários da comissão organizadora deste evento.

Os agradecimentos mais importantes, entretanto, são para Deus Pai, que nos dá a

vida e nos anima através do Espírito Santo; a Deus filho, Jesus Cristo, que nos guia

pelo caminho da justiça; a Maria, sua mãe, nossa boa Mãe que nos orienta; a José; e

a Champagnat, que nos deu o instituto. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral Marista & Vozes, que, sob a

regência do maestro Marco Antônio Maia Drumond, interpretará as músicas: “Ave
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Maria”, de Marcus Viana, arranjo de Marco Antônio Maia Drumond; “Pavane”, de

autor desconhecido, da renascença francesa; e “Pastorinhas”, de Noel Rosa, letra de

João de Barro e arranjo de Aricó Júnior.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Deputado Durval Ângelo, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem; Exmo. Sr. Roberto Gameiro, Diretor do Colégio Marista Dom Silvério;

Exmo. Sr. Afonso Celso Renan Barbosa, Secretário Municipal Adjunto de Educação,

representando Márcio Lacerda, Prefeito de Belo Horizonte; Irmão Wellington

Medeiros, Superior Provincial e Diretor-Presidente da União Brasileira de Educação e

Ensino e da União Norte Brasileira de Educação e Cultura; Prof. Ulysses Panisset,

Presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Estado de Minas Gerais; Exmo.

Sr. Leonardo Meyer, Presidente da Associação Mineira de ex-Alunos Maristas -

Ameam -; Exmo. Sr. João Carvalho, Presidente do Grêmio Estudantil do Colégio

Marista Dom Silvério, representando os estudantes maristas.

“Não posso ver uma criança sem sentir o desejo de lhe fazer compreender o quanto

Jesus Cristo a amou.” A frase de Marcelino Champagnat, fundador da Congregação

dos Irmãos Maristas, mostrava, naquele ano de 1817, sua preocupação com o

abandono das crianças camponesas da França. Essa sensibilidade, advinda da

compaixão e da solidariedade, unindo-se à sua devoção, mostrou-se o principal motor

que veio despertar a vocação do brilhante educador da juventude. Na esteira de seu

exemplo, as escolas maristas, refletindo o pensamento e a ação de Champagnat,

atravessaram o oceano, instalando-se, com grande sucesso, em várias cidades do

Brasil. A fundação do Colégio Dom Silvério em Belo Horizonte, há 60 anos, nos

trouxe o convívio com a filosofia dos Irmãos Maristas, base de educação imersa em

valores íntegros e fundamentais para a construção de autêntica cidadania.

Para nomear a nova escola criada na Capital de Minas, quando Belo Horizonte vivia

momento histórico de expansão e modernização, impulsionado por Juscelino

Kubitschek, decidiu a congregação recém-chegada homenagear o responsável pela

sua vinda para o País, o Arcebispo Dom Silvério Gomes Pimenta. Por coincidência

bastante significativa, Dom Silvério nasceu em 1840, ano da morte de Marcelino
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Champagnat. Suas biografias, apesar das condições geográficas tão diferentes,

apresentam traços muito semelhantes de personalidade.

Ambos, dotados de fé profunda e de grandes habilidades manuais, vêm de meio

agrário, com grandes famílias e extremado amor pelo trabalho. Ainda mais humilde e

negro, Dom Silvério, mineiro de Congonhas, foi sapateiro e porteiro em intervalos de

sua intermitente educação, dependente de suas difíceis condições econômicas.

Contra todos os prognósticos possíveis, tornou-se o primeiro bispo sagrado na

República e o primeiro eclesiástico a ingressar na Academia Brasileira de Letras.

Autor de livros e cartas pastorais, poliglota, conhecedor de latim, grego e hebraico,

jamais mudou sua personalidade de humildade.

Foi homenageado e imortalizado por nossa grande poetisa Henriqueta Lisboa, que,

nos versos denominados “Viagem de Dom Silvério”, retratou a jornada a cavalo do

futuro sacerdote, deixando sua Congonhas a caminho do seminário em Mariana.

Assim cantou Henriqueta: “Na minha terra / noite alta, a lua / com os profetas

confabula / (...) as borboletas / (...) em comitiva / para Mariana / tecem coroas / sobre

o menino / (...) – Serás Padre, serás Bispo, mais do que Bispo, Arcebispo. / Baixa a

cabeça / o menino negro / no espelho do poço / procurando o rosto. / Súbito o cavalo

/ como cego estaca: / essa luz estranha / às bordas do poço / vem da madrugada /

(...) ou do puro diamante / que leva no dorso?”. O puro diamante, o padre conhecido

pelo talento e pela bondade, tornou-se nome de cidade mineira e também do Colégio

Marista de Belo Horizonte, estabelecimento que não se descuidou dos carentes, para

quem foi criado o curso noturno, atualmente voltado para a educação de jovens e

adultos. Há seis décadas, vem sendo escola bem dirigida e com professores

altamente competentes e reconhecidos, preparando gerações que se sucedem e vêm

exercendo as mais diversas profissões, todas essenciais ao aprimoramento de nossa

sociedade. Parte viva da paisagem urbana de Belo Horizonte, com seu belo e já

histórico prédio, é também destaque na vida cultural e esportiva da cidade. Seu

confortável teatro é um dos melhores da Capital, permanentemente aberto às

manifestações artísticas.

A Assembleia mineira se une, então, à comunidade de alunos e ex-alunos do

Colégio Marista Dom Silvério, bem como a toda a sociedade de Belo Horizonte, na
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celebração dos 60 anos dessa instituição tão querida. Celebramos, sobretudo, a

educação tão integrada à realidade e, ao mesmo tempo, profundamente crítica e

criativa, com grande nível de exigência nos estudos. Quem se forma no Dom Silvério

está devidamente preparado para assumir seu futuro com responsabilidade,

exercendo conscientemente sua cidadania. Cada aluno que deixa os bancos do

Colégio teve o caráter lapidado por valores que fazem jus à herança de Marcelino

Champagnat, que legou a seus seguidores o respeito, o amor aos jovens e a atenção

aos mais pobres, sob a proteção de Maria e com profundo senso da presença de

Deus.

Antes de terminar meu pronunciamento, queria dizer que não sou marista e não tive

o privilégio de estudar no Dom Silvério, mas tive o privilégio de ter marca muito

importante na minha vida, ao prestar vestibular para a Escola de Engenharia, em

1972, quando aquelas instalações foram liberadas para a elaboração do vestibular.

Tive muito sucesso e ali iniciei minha carreira profissional como engenheiro. Então

tenho lembrança muito positiva do Colégio Dom Silvério. 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 8, 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 8/6/2010.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/5/2010

Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Doutor Rinaldo Valério, Fahim Sawan, Ruy Muniz e Doutor Ronaldo, membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Gláucia Brandão e o

Deputado Carlos Gomes. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
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dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. Passa-se à

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

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 4.315/2010

(relator: Deputado Doutor Rinaldo Valério); 4.322/2010 (relator: Deputado Fahim

Sawan); e 4.411/2010 (relator: Deputado Ruy Muniz), que receberam parecer por sua

aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 5.959/2010. Passa-

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

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

aprovados requerimentos dos Deputados Délio Malheiros, com a Emenda nº 1, do

Deputado Doutor Rinaldo Valério, no qual solicita seja realizada audiência pública, em

conjunto com a Comissão de Segurança Pública, para debater alternativas e soluções

para reduzir o alto índice de acidentes com motocicletas no Estado; Carlos Pimenta

em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de informação

sobre o serviço de hemodiálise que foi instalado no Município de Salinas e seja

realizada audiência pública para debater o tema “Pagamento por performance dos

profissionais do SUS”; Ruy Muniz em que solicita seja enviado ofício ao Secretário de

Saúde solicitando informações sobre a implantação do Centro de Terapia Intensiva -

CTI - do Hospital Regional de Janaúba e seja realizada audiência pública sobre o

referido assunto; Délio Malheiros em que solicita seja realizada audiência pública

para debater a atual situação das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos do

Estado; Duarte Bechir e Wander Borges em que solicitam seja realizada audiência

pública para debater a situação das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos do

Estado; e Carlos Gomes em que solicita seja realizada audiência pública para debater

a atual situação do Hospital Santana de Jequeri. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Ronaldo - Ana Maria Resende.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/5/2010

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Neider Moreira, Padre João, Antônio Júlio (substituindo o Deputado Ivair Nogueira,

por indicação da Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB) e Gustavo Corrêa

(substituindo o Deputado Elmiro Nascimento, por indicação da Liderança do DEM),

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

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

e discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 4.257/2010 é retirado de pauta,

atendendo a determinação do Presidente, por falta de pressupostos regimentais.

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

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.144/2010 (relator: Deputado Neider

Moreira), na forma do vencido no 1º turno, e, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.234/2010 (relator: Deputado Neider Moreira). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

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

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei nº 2.821/2008, que recebeu parecer por sua aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

6.002, 6.013, 6.016, 6.025, 6.120, 6.122, 6.124 a 6.176 e 6.192/2010. 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, 8 de junho de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada - Neider Moreira - Padre João.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/6/2010

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro
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Silva, Célio Moreira, Gilberto Abramo, 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 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 a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de

correspondência do Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa,

publicada no “Diário do Legislativo” de 21/05/2010. O Presidente acusa o recebimento

das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:

Projeto de Lei Complementar nº 62/2010 e Projetos de Lei nºs 4.573, 4.575, 4.578,

4.581, 4.585, 4.594 e 4.600/2010 (Deputado Sebastião Costa); 4.561, 4.568, 4.571,

4.579, 4.584, 4.596 e 4.604/2010 (Deputado Delvito Alves); 4.580, 4.582, 4.591,

4.598 e 4.605/2010 (Deputado Gilberto Abramo); 4.565, 4.572, 4.586, 4.595 e

4.601/2010 (Deputado Padre João); 4.562, 4.566, 4.569, 4.583, 4.592 e 4.599/2010

(Deputado Chico Uejo); 4.577, 4.589 e 4.590, 4.603/2010 (Deputado Célio Moreira); e

4.563, 4.567, 4.570, 4.574, 4.587, 4.593, 4.597 e 4.602/2010 (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. A seguir, é aprovado requerimento do Deputado Sebastião Costa,

solicitando a inversão da ordem do dia para que o Projeto de Lei nº 4.549/2010 seja

apreciado em último lugar, na referida fase. São retirados de pauta o Projeto de Lei

Complementar nº 60/2010, por deliberação da Comissão, e os Projetos de Lei nºs

4.434 e 4.232/2010, a requerimento do Deputado Gilberto Abramo, aprovado pela

Comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade, no 1º turno,

dos Projetos de Lei nºs 4.256/2010 com a Emenda nº 1, 4.230/2010 (relator:

Deputado Sebastião Costa, o segundo em virtude de redistribuição); e 4.413/2010

com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Nesse momento, o

Deputado Sebastião Costa assume a Presidência dos trabalhos e, após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, pela
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constitucionalidade e pela legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.180/2009

na forma do Substitutivo nº 1, 4.513/2010 (relator: Deputado Padre João); 3.784/2009

e 4.247/2010, ambos com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Célio Moreira, o primeiro

em virtude de redistribuição); 3.786/2009 com a Emenda nº 1, 3.986/2009 e

4.336/2010, ambos na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo,

em virtude de redistribuição). Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade, no 1º turno, do Projeto

de Lei nº 4.497/2010 (relator: Deputado Sebastião Costa). São convertidos em

diligência, no 1º turno, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão os Projetos

de Lei nºs 989/2007, 4.443, 4.498/2010 (relator: Deputado Sebastião Costa, em

virtude de redistribuição) e 4.543/2010 (relator: Deputado Célio Moreira); à Secretaria

de Estado de Saúde o Projeto de Lei nº 4.153/2010 (relator: Deputado Padre João,

em virtude de redistribuição); à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao

Prefeito Municipal de São Francisco o Projeto de Lei nº 4.502/2010 (relator: Deputado

Delvito Alves); à Fundação Rural Mineira - Ruralminas - e ao Instituto de Terras do

Estado de Minas Gerais - Iter - MG o Projeto de Lei nº 4.515/2010; à Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão e ao Prefeito Municipal de São José do Goiabal o

Projeto de Lei nº 4.528/2010; à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ao

Prefeito Municipal de Salinas e ao autor o Projeto de Lei nº 4.541/2010; ao

Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG o Projeto de Lei

nº 4.521/2010; à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ao Prefeito

Municipal de Córrego Fundo e ao autor o Projeto de Lei nº 4.524/2010 (relator:

Deputado Sebastião Costa, os dois últimos em virtude de redistribuição); à Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão e ao Prefeito Municipal de Pompéu o Projeto de

Lei nº 4.547/2010; e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ao

Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG - e ao Prefeito

Municipal de Borda da Mata o Projeto de Lei nº 4.562/2010 (relator: Deputado

Gilberto Abramo, o segundo em virtude de redistribuição). Na fase de discussão do

parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.549/2010 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em

virtude de redistribuição), em turno único, são recebidas as Propostas de Emenda nºs

1 e 2, dos Deputados João Leite e Ivair Nogueira, estando a Proposta de Emenda nº
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2 incluída no parecer. Submetidos a votação, é aprovado o parecer pela juridicidade,

pela constitucionalidade e pela legalidade com as Emendas nºs 1 a 3, e rejeitada a

Proposta de Emenda nº 1. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade, em

turno único, dos Projetos de Lei nºs 520 e 723/2007, 4.505, 4.520, 4.531, 4.540/2010

com a Emenda nº 1, 4.545, 4.563, 4.567/2010 (relator: Deputado Sebastião Costa,

em virtude de redistribuição); 4.262, 4.494/2010 com a Emenda nº 1, 4.530, 4.532,

4.538, 4.544, 4.551, 4.552, 4.556, 4.570/2010 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em

virtude de redistribuição); 4.345, 4.509, 4.522, 4.553/2010 (relator: Deputado Delvito

Alves); 4.355/2010 com a Emenda nº 1, 4.561, 4.571/2010 (relator: Deputado Célio

Moreira, em virtude de redistribuição); 4.378, 4.546, 4.573/2010 (relator: Deputado

Sebastião Costa); 4.379, 4.381, 4.486, 4.490, 4.504/2010 com a Emenda nº 1, 4.519,

4.523, 4.525, 4.537, 4.542/2010 (relator: Deputado Célio Moreira); 4.380/2010 com a

Emenda nº 1, 4.488, 4.514, 4.534, 4.539, 4.557, 4.565, 4.572/2010 (relator: Deputado

Padre João); 4.493, 4.500, 4.529/2010 com a Emenda nº 1, e 4.535/2010 (relator:

Deputado Gilberto Abramo). Na fase de discussão do parecer sobre o Projeto de Lei

nº 4.171/2010 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição) em

turno único, é recebida a Proposta de Emenda nº 1, do Deputado Sávio Souza Cruz,

a qual é incluída no parecer. Submetido a votação, é aprovado o parecer pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria, com as Emendas

nºs 1 a 4. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos em que se solicita sejam baixados em

diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 4.499, 4.501, 4.503, 4.508, 4.510, 4.511,

4.518, 4.527, 4.533, 4.536, 4.548, 4.550, 4.555, 4.568 e 4.569/2010. Submetido a

votação, é aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita

seja realizada audiência pública no Município de Pouso Alegre, para debater o

anteprojeto de reforma do novo Código de Processo Civil. 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, 8 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa - Délio Malheiros - Antônio Júlio.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/6/2010

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar e

Carlos Gomes, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Chico Uejo. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fábio

Avelar, 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 discutir o Projeto de Lei nº 4.130/2009, do

Deputado Chico Uejo, que dispõe sobre a criação da Taxa de Proteção Ambiental -

TPA - e discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Augusto Henrique Lia Horta, Chefe

de Gabinete, e Daniel Medeiros de Souza, Diretor de Normas, representando José

Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável; Eliziene Guimarães, Assessora Jurídica, representando Gilman Viana

Rodrigues, Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Carlos

Alberto de Oliveira, Assessor de Meio Ambiente, representando Roberto Simões,

Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais -

Faemg -; Eduardo Nascimento, Assessor Sindical na Área de Meio Ambiente,

representando Vilson Luís da Silva, Presidente da Federação dos Trabalhadores na

Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -; e Bernardo Rodrigues Souto,

advogado do Sindicato dos Postos de Combustíveis no Estado de Minas Gerais, que

são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos

Deputados presentes, 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 informa que
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deixa de apreciar o Requerimento nº 6.226/2010. 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, 8 de junho de 2010.

Fábio Avelar, Presidente.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 2/6/2010

Às 10h15min, 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. Suspende-se a reunião. Às 11h20min são reabertos os trabalhos. 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 28/5/2010: ofícios dos Srs.

Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE; e Humberto Miranda Cardoso, Diretor de

Gestão Interna do Ministério da Cultura; a seguir, 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 da

Comissão, por não cumprir pressupostos regimentais. O parecer sobre o Projeto de

Lei nº 4.256/2010, no 1º turno, deixa de ser apreciado, em virtude de solicitação de

prazo regimental pelo relator, Deputado Lafayette de Andrada. O Deputado Antônio

Júlio retira-se da reunião. Registra-se a presença do Deputado Mauri Torres. Na fase

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

aprovação do Projeto de Lei nº 4.413/2010 com a Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça, no 1º turno, o Presidente defere o seu pedido de vista.
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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 na mesma data, às 15 horas, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco - Lafayette de

Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.307/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária e de Produtores Rurais do

Amorins - Aspra -, com sede no Município de Desterro do Melo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/3/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.307/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária e de Produtores Rurais do Amorins - Aspra -, com sede no

Município de Desterro do Melo.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.
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Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 30 dispõe que, na

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

similar; e o art. 36 determina que as atividades dos membros da diretoria e do

conselho fiscal não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.307/2010.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rômulo Veneroso, relator - Sebastião Costa -

Antônio Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.448/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em tela visa a declarar

de utilidade pública a Associação Humberto Ralph, com sede no Município de

Ribeirão das Neves.

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 4.448/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Humberto Ralph, com sede no Município de Ribeirão das Neves, que possui como

finalidade realizar obras e ações para a melhoria da qualidade de vida da população

local. Na consecução de suas metas, oferece proteção a crianças, adolescentes e

adultos; promove atividades sociais, culturais, esportivas e de lazer; realiza palestras

e debates sobre os malefícios provocados pelo consumo de drogas, tabaco e álcool;

desenvolve programas de assistência social; ministra aos filiados cursos

profissionalizantes visando à sua inserção no mercado de trabalho; busca a

integração dos deficientes físicos na comunidade; presta orientação sobre a

preservação do meio ambiente.
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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 4.448/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.450/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em tela visa a declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária de Morro Vermelho, com sede no

Município de Caeté.

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 4.450/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Morro Vermelho, com sede no Município de Caeté, que possui como

finalidade a melhoria da qualidade de vida dos habitantes da localidade.

Na consecução de seus propósitos, a entidade incentiva a união de pessoas

interessadas no progresso social e econômico da comunidade; busca estimular a

valorização do ser humano e o respeito à sua dignidade, contribuindo, de forma

decisiva, para o desenvolvimento de uma verdadeira consciência de cidadania nos

membros 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 4.450/2010,

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

Justiça.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2010.
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Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.586/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário dos Maia, com sede no

Município de Aguanil.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/5/2010 e encaminhada 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 4.586/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho de Desenvolvimento Comunitário dos Maia, com sede no Município de

Aguanil.

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. 42 que as

atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e no art. 54

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

entidade sem objetivos econômicos ou a instituição pública de fim idênticos ou

semelhantes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.586/2010.
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Sala das Comissões, 8 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rômulo Veneroso, relator - Sebastião Costa -

Antônio Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.596/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação do Clube da Melhor Idade, com sede no

Município de Catas Altas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/5/2010 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 4.596/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação do Clube da Melhor Idade, com sede no Município de Catas Altas.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 37, alínea “c”, determina

que os seus diretores não serão remunerados; e o art. 61 que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

registrada no Conselho Nacional ou Municipal de Assistência Social, ou a entidade

pública.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, na

parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do
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projeto, com a finalidade de adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.596/2010 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 Clube da Melhor Idade Amigos para

Sempre, com sede no Município de Catas Altas.”.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rômulo Veneroso, relator - Antônio Júlio -

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.708/2009

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº 3.708/2009

“acrescenta o § 3º e altera o ‘caput’ do art. 1º da Lei nº 12.223, de 1º/7/96, que obriga

o Estado a fornecer equipamento de segurança ao policial civil”.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que opinou

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer

quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XV, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise objetiva alterar a Lei nº 12.223, de 1996, de forma a

incluir a categoria dos bombeiros militares no rol de servidores da segurança pública

que devem receber do Estado equipamento de segurança. Com esse intuito, a

proposição pretende acrescentar ao art. 1º da citada lei o seguinte § 3º: “Ao bombeiro

militar serão fornecidos equipamentos de proteção individual ignífugos e de

salvamento, especialmente capas sete-oitavos, luvas, blusões três-quartos e calças,

capacetes modelo F4 e F7, balaclavas, botas de borracha e máscaras de bolso para
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ressuscitação cardiopulmonar”.

De fato, as atividades desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros, por sua própria

natureza, autorizam caracterizar essa profissão como uma das mais arriscadas,

assim como o são as de policial militar, policial civil e agente penitenciário, o que

denota a necessidade de amparo estatal para que os riscos inerentes a essas

profissões sejam minimizados.

Na atualidade, tempos de grandes desastres naturais, como terremotos, chuvas

torrenciais, “tsunamis”, furacões e nevascas, a instituição, independentemente do

nome que receba em cada país, tem-se consolidado como uma das entidades mais

respeitadas pela população em todo o mundo. Também no Brasil, de acordo com o

Índice de Confiança Social, elaborado pelo Ibope, entre 18 instituições, o Corpo de

Bombeiros lidera o “ranking” no que se refere a respeitabilidade e credibilidade,

ficando à frente até mesmo das igrejas.

Na época da edição da Lei nº 12.223, em 1996, os bombeiros ainda estavam

vinculados à Polícia Militar. Com a edição da Emenda à Constituição nº 39, de 2/6/99,

ocorreu a desvinculação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, atribuindo àquela

corporação a competência de coordenar e executar ações de defesa civil, perícias de

incêndio e estabelecimento de normas relativas à segurança contra incêndios ou

qualquer tipo de catástrofe, além de executar as demais atividades de prevenção e

combate a incêndios e busca e salvamento.

Assim, o projeto de lei em análise permite corrigir essa falha gerada pela

desvinculação dos bombeiros da Polícia Militar, definindo que também os bombeiros

militares, juntamente com os policiais militares, os policiais civis e os agentes

penitenciários, recebam do Estado equipamentos de proteção e de salvamento.

Por fim, entendemos que as alterações propostas pela Comissão de Constituição e

Justiça na forma do Substitutivo nº 1 aperfeiçoam a proposição em relação à técnica

legislativa sem destoar do conteúdo original da proposição, razão pela qual opinamos

pelo acolhimento dessas modificações.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.708/2009 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 9 de junho de 2010.

João Leite, Presidente - Tenente Lúcio, relator - Agostinho Patrus Filho.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.004/2009

Comissão de Saúde

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Inácio Franco, dá nova redação

ao art. 1º da Lei nº 15.018, de 15 de janeiro de 2004, que obriga as instituições que

menciona a afixar aviso aos portadores de marca-passo nas portas equipadas com

detector de metais.

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 do art. 189,

combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer, nos termos do art. 189, § 1º,

do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise 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.

Conforme já elucidado no parecer de 1º turno, o marca-passo cardíaco é um

dispositivo eletrônico de alta tecnologia que mantém o ritmo mínimo de batimentos do

coração. Os portadores de marca-passo estão sujeitos a interferências no

funcionamento de seus sistemas de estimulação cardíaca em diversas situações

cotidianas, e essas interferências, na maioria das vezes sem significado clínico,

podem ser evitadas com medidas simples, que propiciam ao portador do

equipamento uma vida normal, sem limitações significativas. Recomenda-se, por

exemplo, aos portadores do equipamento que não se exponham a detectores de

metais, pois eles podem causar interferências e até mesmo modificar a programação

dos marca-passos.

Para divulgar essa recomendação, a Lei nº 15.018, de 15/1/2004, obriga, em seu

art. 1°, as repartições públicas, empresas e instit uições do Estado a afixar aviso aos

portadores de marca-passo nas portas em que haja detector de metal. Para que essa
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recomendação se tornasse mais abrangente, o projeto em comento, na forma

original, propunha modificar a redação do dispositivo mencionado, incluindo nele os

fornecedores, definidos nos termos do art. 3º da Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, e

as demais instituições instaladas no Estado, além das públicas.

De acordo com o exposto no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a Lei

Federal nº 8.078, que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, define

o termo “fornecedor” como “toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada,

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvam

atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação,

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

Como a definição de “fornecedor” inclui as pessoas físicas, o termo não poderia ser

utilizado no projeto em análise. Em razão disso, a Comissão de Constituição e Justiça

apresentou substitutivo, que foi aprovado no 1º turno, retirando o termo “fornecedor” e

restringindo a obrigação legal às instituições públicas e privadas situadas no Estado.

Esta Comissão mantém a posição adotada no 1º turno e o entendimento de que a

proposição em análise reforça a proteção à saúde dos portadores de marca-passo.

Assim, manifesta-se pela sua aprovação.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.004/2009, no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ana Maria Resende.

PROJETO DE LEI Nº 3.004/2009

(Redação do Vencido)

Dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 15.018, de 15 de janeiro de 2004, que obriga

as instituições que menciona a afixar aviso aos portadores de marca-passo nas

portas equipadas com detector de metais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O “caput” do art. 1° da Lei n° 15.018, de  15 de janeiro de 2004, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° - Ficam as instituições públicas e privada s instaladas no Estado obrigadas a
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afixar aviso aos portadores de marca-passo nas portas equipadas com detector de

metais.”.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.056/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto em análise estabelece normas para a

preservação e para a promoção do patrimônio cultural associado ao transporte

ferroviário no Estado de Minas Gerais, altera a Lei n° 11.726, de 30/12/94, que dispõe

sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais, e a Lei n° 12.398, de 12/12/96,

que dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo e dá outras providências.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 com a Emenda nº 1, retorna o

projeto a esta Comissão, a fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos do art.

189, combinado com o art. 102, XVII, do Regimento Interno.

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer, nos termos do art. 189, § 1º,

do Regimento Interno.

Fundamentação

Na forma original, a proposição estabelece medidas para a proteção do patrimônio

cultural associado ao transporte ferroviário, além de alterar as leis estaduais que

tratam da Política Cultural do Estado e do Plano Mineiro de Turismo.

Durante o exame do projeto no 1º turno, a Comissão de Constituição e Justiça

apresentou o Substitutivo n º 1, com o objetivo de adequar o projeto aos aspectos

jurídicos, constitucionais e legais. Incorporando tais contribuições, esta Comissão

apresentou a Emenda nº 1, com o objetivo de harmonizar a proposição com a

dinâmica cultural do Estado, em especial no que se refere às diretrizes da política de

proteção ao patrimônio cultural. Assim, estipulou-se que a salvaguarda dos bens

materiais e imateriais relacionados com a história da ferrovia no Estado deve integrar

a política estadual de cultura e de proteção e promoção do patrimônio histórico-

cultural.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ressaltou a importância de

se assegurar a efetividade da proteção do patrimônio ferroviário mediante definição
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de programas e ações no Plano Plurianual de Ação Governamental, com os devidos

desdobramentos na Lei Orçamentária Anual, quando da tramitação desses diplomas

nesta Casa Legislativa.

Considerando a inexistência de fato novo que justifique a análise da matéria por um

prisma diferente, mantemos o entendimento adotado no 1º turno. O patrimônio

cultural associado ao transporte ferroviário tem-se degradado a partir da decadência

do transporte de passageiros e da privatização da Rede Ferroviária Federal – RFFSA

–, que desarticulou o sistema nacional de transporte ferroviário. Medidas de proteção

já vêm sendo propostas no âmbito da União, à qual cabe legislar e adotar medidas

administrativas relativas ao acervo da Rede Ferroviária, que se encontra em processo

de inventariança.

No caso do patrimônio ferroviário no território do Estado de Minas Gerais, a ação

legislativa deve assegurar a sua importância e relevo, integrando nos diplomas

legislativos vigentes diretrizes relativas à promoção desse patrimônio, o que é o

escopo do projeto em análise, razão pela qual somos favoráveis à sua aprovação no

2º turno.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.056/2009, no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente e relatora - Vanderlei Miranda - João Leite.

PROJETO DE LEI Nº 3.056/2009

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política

cultural do Estado de Minas Gerais, e a Lei nº 12.398, de 12 de dezembro de 1996,

que dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 6º da Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994 fica acrescido do

seguinte inciso VI:

“Art. 6º – (...)

VI – a salvaguarda do patrimônio cultural associado ao transporte ferroviário.”.
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Art. 2º – O art. 3º da Lei nº 12.398, de 1996, fica acrescido do seguinte inciso XII:

“Art. 3º – (....)

XII – incentivo ao turismo direcionado para o patrimônio cultural associado ao

transporte ferroviário.”.

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

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 9/6/2010, as seguintes comunicações:

Do Deputado Sávio Souza Cruz notificando o falecimento da Sra. Mara Correa de

Assis, ocorrido em 4/6/2010, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento notificando o falecimento do Sr. Baltazar Machado

Braga, ocorrido em 8/6/2010, em Lagoa Formosa. (- Ciente. Oficie-se.)

ERRATA

PROJETO DE LEI Nº 2.355/2008

Na publicação da matéria em epígrafe, verificada na edição de 9/5/2008, na pág.

108, col. 4, onde se lê:

“Servilha B”, leia-se:

“Sevilha B”.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 12 DE JUNHO DE 2010

ATAS

ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 10/6/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Getúlio Neiva

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

Correspondência: Ofício nº 14/2010 (encaminhando o Projeto de Lei nº 4.663/2010),

do Presidente do Tribunal de Justiça - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.664 a 4.667/2010 - Requerimentos nºs 6.316 a

6.336/2010 - Requerimentos dos Deputados Chico Uejo e outros, Luiz Humberto

Carneiro e Dalmo Ribeiro Silva e outros - Comunicações: Comunicações das

Comissões de Cultura, de Segurança Pública, do Trabalho e de Saúde e dos

Deputados Mauri Torres, Tiago Ulisses, Elmiro Nascimento e Inácio Franco -

Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Padre João, Doutor Viana, Duarte

Bechir e André Quintão - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -

Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e

outros deferimento - 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 - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues -

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos

Gomes - Carlos Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Doutor

Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Getúlio Neiva

- Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Inácio Franco - João Leite - Lafayette de

Andrada - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Sávio

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

Wander Borges - Zé Maia.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

“OFÍCIO Nº 14/2010*

Belo Horizonte, 10 de junho de 2010.

Senhor Presidente:

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 66, inciso

IV, alínea “b”, e 104, inciso II, da Constituição do Estado de Minas Gerais, o anexo

projeto de lei que reajusta em 10,14% os vencimentos do servidor do Poder Judiciário

do Estado de Minas Gerais, a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2001.

O índice de reajuste proposto é de 10,14%, conforme sugestão dos sindicatos

representativos dos servidores, calcada em estudos realizados pelo DIEESE e

aprovada pela Corte Superior deste Tribunal de Justiça.

O percentual sugerido incidirá sobre o valor do padrão PJ-01 da Tabela de

Escalonamento Vertical de Vencimentos constante no item "b" do Anexo X da Lei nº

13.467, de 12 de janeiro de 2000, atualmente fixado em R$738,51 pela Lei nº 18.025,

de 9 de janeiro de 2009.

Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência cordiais saudações.

Desembargador Cláudio Renato dos Santos Costa, Presidente do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais.

PROJEÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL
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ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE FISCAL

EM MIL REAIS

1. Folha bruta de pessoal - 2010 (1) 2.152.000

2. (+) Crescimento vegetativo - 2011 (2) 55.000

3. (+) Implantação da promoção vertical 2006 (3) 12.500

4. (+) Pagamento do atrasado da PV 2006 (3) 8.000

5. (+) Impacto do reajuste de 10,14% 145.800

6. Folha bruta 2011 (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 2.373.300

7. (+) Inclusões da LRF (4) 55.000

8. (-) Exclusões da LRF (5) 560.000

9. Folha líquida 2011 (6 + 7 - 8) 1.868.300

10. Receita corrente líquida 2011 34.000.000

11. Índice LRF estimado 2011 (9/10) 5,49%

Obs.:

1) Inclui realizado de jan/maio - 2010

2) 5% sobre a folha média anual

3) Dados da Seplag

4) Pensionistas Ipsemg pagas em custeio

5) Despesas de exercícios anteriores e inativos e pensionistas pagos com recursos

vinculados de fundos previdenciários

PROJETO DE LEI Nº 4.663/2010

Reajusta os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas

Gerais.

Art. 1º - A partir de 1º de janeiro de 2011, o valor do padrão PJ-01 da Tabela de

Escalonamento Vertical de Vencimentos constante no item "b" do Anexo X da Lei nº

13.467, de 12 de janeiro de 2000, fica reajustado em 10,14%, passando a ser de

R$813,40 (oitocentos e treze reais e quarenta centavos).

Art. 2º - O disposto nesta Lei não se aplica:

I - ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º

e 17 do art. 40 da Constituição Federal e sejam reajustados na forma prevista no § 8º
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do mesmo artigo;

II - ao servidor de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro

de 2007.

Art. 3º - A aplicação do disposto nesta Lei fica condicionada ao cumprimento dos

limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

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° 4.664/2010

Declara de utilidade pública a União Planetária Amor e Vida, com sede no Município

de Muriaé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a União Planetária Amor e Vida, com

sede no Município de Muriaé.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2010.

Braulio Braz

Justificação: A União Planetária Amor e Vida, com sede no Município de Muriaé,

associação sem fins lucrativos, tem por finalidade a promoção, de forma geral, da

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

artístico, da segurança alimentar, da defesa, preservação e conservação do meio

ambiente e do desenvolvimento econômico e social no combate à pobreza, bem

como o fomento ao esporte amador, a prestação de serviços de utilidade pública, a

garantia do cumprimento dos direitos sociais contidos na Constituição Federal, a
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contribuição para o aperfeiçoamento profissional e a promoção gratuita de saúde e

educação, entre outros.

Sendo meritório o seu trabalho e de relevância social, 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 4.665/2010

Declara de utilidade pública a Associação Viva Melhor - Avime -, com sede no

Município de Careaçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerias decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Viva Melhor - Avime -,

com sede no Município de Careaçu.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2010.

Gustavo Corrêa

Justificação: Diante dos relevantes serviços prestados pela Associação Viva Melhor

- Avime -, com sede no Município de Careaçu, e do comprometimento de suas

finalidades estatutárias, buscamos declará-la de utilidade pública. Essa declaração

permitirá que se torne apta a realizar projetos para o desenvolvimento de suas

atividades.

Tendo em vista o importante trabalho realizado por essa instituição, por certo terá o

reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na 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 4.666/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros Alvorada

Industrial, Bandeirantes e Marques Industrial, com sede no Município de São Joaquim
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de Bicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Alvorada Industrial, Bandeirantes e Marques Industrial.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2010.

Carlin Moura

Justificação: A Associação Comunitária dos Bairros Alvorada Industrial,

Bandeirantes e Marques Industrial, com sede no Município de São Joaquim de Bicas,

fundada em 15/9/2001, é uma entidade filantrópica com personalidade jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos e de duração indeterminada.

A Associação Comunitária dos Bairros Alvorada Industrial, Bandeirantes e Marques

Industrial está em pleno e regular funcionamento há mais de sete anos, e desde

então vem cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais.

A referida Associação tem por finalidade representar os Bairros Alvorada Industrial,

Bandeirantes e Marques Industrial junto aos órgãos públicos e privados, lutando pelas

conquistas na área social, cultural e ambiental da região. Além disso, promove

encontros, debates e parcerias na 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 ampliação do trabalho dessa entidade e continuidade de

seus projetos junto aos seus integrantes, promovendo assim o estabelecimento de

políticas públicas e programas intersetoriais nos níveis federal, estadual e municipal e

garantindo o bem-estar de todos os moradores dos Bairros Alvorada Industrial,

Bandeirantes e Marques Industrial.

- 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 4.667/2010

Cria câmaras restaurativas nas instituições de ensino do Estado e dá outras
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providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam criadas câmaras restaurativas nas instituições de ensino público e

privado de nível fundamental e médio do Estado.

Art. 2º - As câmaras restaurativas têm por finalidade promover o encontro entre

pessoas diretamente envolvidas em uma situação de violência ou conflito, seus

familiares e a comunidade de referência, visando à resolução pacífica do conflito.

Art. 3º - A participação dos envolvidos no conflito, seus familiares e representantes

da comunidade é de caráter voluntário.

Parágrafo único - Os alunos ou membros da comunidade escolar não poderão, sob

nenhuma hipótese, sofrer punição em virtude de recusa em participar do encontro

restaurativo.

Art. 4º - Os conflitos apreciados pelas câmaras restaurativas são aqueles ocorridos

em âmbito escolar.

Parágrafo único - Conflitos ocorridos fora do espaço físico da escola podem ser

levados às câmaras restaurativas, desde que tenham ligação com a atividade escolar.

Art. 5º - São atribuições das câmaras restaurativas:

I - incentivar a participação voluntária das pessoas envolvidas ou atingidas pelo

conflito;

II - acolher, orientar e preparar as partes e as comunidades de referência para o

encontro restaurativo;

III - facilitar o diálogo entre as partes, respeitando a voluntariedade, a autonomia e o

livre convencimento;

IV - promover a abordagem multidisciplinar do conflito, dentro das possibilidades da

escola, de forma a atender as necessidades dos envolvidos;

V - promover intervenções restaurativas de caráter preventivo, no sentido de atuar

nas causas subjacentes ao conflito e reduzir a probabilidade de recidivas;

VI - comunicar às autoridades responsáveis a ocorrência de crimes ou de atos

infracionais equiparados a crime;

VII - redigir o termo de acordo, quando alcançado, ou atestar a inviabilidade do seu

alcance;
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VIII - zelar para que os acordos restaurativos realizados não contenham obrigações

aviltantes à dignidade humana;

IX - acompanhar e facilitar, sempre que possível, o cumprimento dos acordos

restaurativos;

X - manter registro dos casos e seus desdobramentos, observado o sigilo na

identificação dos participantes;

XI - estabelecer relacionamento técnico e operacional com outras câmaras

restaurativas, visando ao aperfeiçoamento do serviço;

XII - orientar o encaminhamento de participantes do encontro restaurativo a

serviços de atendimento social, médico, psicológico ou jurídico, quando demandado;

XIII - divulgar as câmaras restaurativas como espaço alternativo de resolução

pacífica de conflitos e de construção de uma cultura de paz.

Art. 6º - É dever dos membros das câmaras restaurativas atuar com neutralidade e

imparcialidade, garantir a voluntariedade de participação das partes na intervenção

restaurativa e assegurar a confidencialidade das informações prestadas na condução

do encontro restaurativo.

Art. 7º - Fica estabelecida a seguinte configuração mínima para a composição das

câmaras restaurativas:

I - um representante do corpo docente;

II - um representante do corpo discente;

III - um representante dos auxiliares de ensino;

IV - um representante de familiares de alunos.

Art. 8º - A participação dos profissionais da educação nas câmaras restaurativas se

dará em adição às suas funções regulamentares, devendo as horas trabalhadas ser

computadas para fins de cumprimento da carga horária.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2010.

Agostinho Patrus Filho

Justificação: Dos 12 mil estudantes pesquisados em seis Estados, no ano de 2009,

70% afirmaram ter sido vítimas de violência escolar. Outros 84% apontaram suas

escolas como violentas.
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Por outro lado, de acordo com questionário do Sistema Nacional de Avaliação da

Educação Básica - Saeb -, respondido por 11.467 professores da rede pública de

ensino, em 2008, 37,64% dos educadores sofreram alguma forma de violência nas

dependências da escola no último ano, uma escalada que vai desde agressões

verbais até atentados contra a vida ou alunos assistindo a aulas portando armas de

fogo, muitas vezes transformando o professor, de autoridade, em refém de crianças e

adolescentes.

A mesma pesquisa indica que 42,35% das escolas públicas participantes do Saeb

têm parte das dependências, internas ou externas, pichadas ou depredadas.

Fenômeno antigo sob nova nomenclatura, o “bullying” se mantém no ambiente

escolar, causando traumas psicológicos muitas vezes irreversíveis em crianças e

adolescentes por adicionar em suas manifestações a violência contemporânea.

A resposta institucional mais utilizada no trato da violência escolar tem sido,

historicamente, a retribuição do ato praticado. A lógica retributiva é baseada no

princípio de que todo ato ofensivo ou violento deve ser retribuído com uma punição

correspondente à intensidade da ofensa ou violência. Assim, a demanda que se faz

às autoridades é por um maior endurecimento da legislação e das punições aplicadas

aos autores de atos de violência.

Entretanto, não se tem revelado eficaz combater a violência nas escolas colocando

mais grades nos corredores e janelas, instalando câmeras de vigilância, levantando

muros mais altos, tornando mais severas as penalidades dos sistemas disciplinar e

penal.

Respostas reativas à violência não têm efeitos duradouros porque se limitam a lidar

com a sua superfície e não consideram o lugar de onde ela surge. Soluções rápidas e

simples para um problema complexo podem eliminar aquela manifestação isolada de

violência, mas não impedem nem previnem que outras ocorram.

Há hoje uma compreensão de que sentir-se seguro tem a ver menos com medidas

de controle e repressão e mais com o fortalecimento das conexões entre pessoas e

grupos, com atendimento às suas necessidades básicas de respeito e pertencimento

e com o reconhecimento de seus direitos de cidadania.

É no contexto de insatisfação com o sistema de resolução de conflitos
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eminentemente retributivo, baseado na cultura do litígio, do “perde ou ganha”, que

surgem as dinâmicas que valorizam a mediação, baseada numa ética de diálogo,

tendo por objetivo a responsabilização coletiva e participativa de todos os envolvidos.

A escola, neste cenário, assume o papel de propiciar que o adolescente fale de

suas demandas ou necessidades e possa ser escutado pelos responsáveis e pelas

vítimas, verificando a transcendência de seus atos e consequências, podendo

assumir as responsabilidades respectivas.

As técnicas de mediação estão sendo difundidas mundialmente, e o Brasil, na

esteira, precisa se adequar a essa realidade, munindo a resposta institucional de

mecanismos eficientes que propiciem uma conduta emancipatória do adolescente e

da sua comunidade de apoio.

Um dos objetivos da mediação escolar, além da administração de conflitos, é

proporcionar a reflexão sobre as suas causas. A inserção de práticas que permitam a

recomposição dos conflitos intersubjetivos, quer entre alunos ou entre estes e

professores e demais profissionais que atuam no ambiente escolar, permite capacitar

crianças e adolescentes a administrar conflitos aprendendo a ouvir o outro e a falar

sobre as demandas e necessidades de forma não adversarial, mas como forma de

encontrar, compreender e resolver as reais motivações dos conflitos escolares.

A mediação deve ser considerada não somente um procedimento de administração

de conflitos, mas fundamentalmente um sistema organizacional a ser implementado

nas escolas contando com a cooperação e o trabalho ativo dos diretores, dos

professores, do pessoal de administração, dos alunos e suas famílias. Baseada no

respeito e na autodeterminação, a mediação não pode ser imposta, deve ser uma

opção escolhida que transforme cada membro da escola num agente de sua

implementação.

A proposta das câmaras é baseada nos princípios da justiça restaurativa, modelo

alternativo e complementar de resolução de conflitos que procura fundar-se em uma

lógica distinta da punitiva e retributiva. Na abordagem restaurativa a punição cede

lugar à responsabilização, fazendo com que o autor, juntamente com a vítima e suas

comunidades de apoio, construa um plano de restauração que minimize as

consequências do ato praticado e previna a reincidência.
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Dentro do entendimento de que as ações educativas extrapolam o âmbito da

escola, são sugeridos procedimentos que facilitam a atuação de forma sistêmica. As

manifestações de violência são investigadas a partir de suas causas, o que aumenta

a possibilidade de reversão de tais manifestações.

Este projeto de lei justifica-se, assim, pela abordagem inovadora no trato da

violência escolar, por meio da reparação dos danos causados pelo ato violento, da

prevenção de novas ocorrências e do empoderamento das comunidades para,

coletivamente, enfrentarem as causas sociais da violência, promovendo a inclusão e

universalização de direitos.

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, contamos com o apoio dos

membros desta casa à aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Gustavo

Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.969/2009, nos termos ddo § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.316/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do DER-MG pedido de providências a fim de que a faixa para pedestres

na MG-758, no sentido Belo Oriente-Açucena, seja estendida por 6km e guarnecida

com "guard-rail". (- À Comissão de Transporte.)

Nº 6.317/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Turismo pedido de informações sobre as ações de apoio realizadas e

programadas (especificamente, sobre "famtours", "fampresses", elaboração de

material promocional e articulação com agências turísticas) para comercialização de

destinos nos Municípios do Circuito Turístico das Pedras Preciosas, especialmente

em Minas Novas.

Nº 6.318/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Transportes pedido de informações sobre o projeto da Barragem Santa

Rita, em Minas Novas.

Nº 6.319/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Meio Ambiente pedido de informações sobre o projeto da Barragem

Santa Rita, em Minas Novas.
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Nº 6.320/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Transportes pedido de informações sobre a construção do terminal de

passageiros do aeroporto de Capelinha, no âmbito do Programa Minas Avança.

Nº 6.321/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Turismo pedido de informações sobre as ações realizadas e

programadas para a implantação de sinalização turística no Município de Minas

Novas.

Nº 6.322/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Transportes pedido de informações sobre as ações realizadas ou

programadas para a pavimentação asfáltica das rodovias que ligam o Município de

Minas Novas às localidades de Coqueiro do Campo e Cachoeira do Fanado. (-

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 6.323/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério dos Transportes e ao DNIT pedido de providências para a realização de

reformas na BR-367. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 6.324/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Copasa-MG pedido de providências para a manutenção da Represa das Almas, no

Município de Minas Novas, que vem enfrentando problemas de assoreamento. (- À

Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 6.325/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Cultura pedido de providências para restauração do teto da Igreja de

Sant`Ana, no Município de Santana dos Montes. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 6.326/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de informações sobre a inclusão do aeroporto de

Minas Novas no programa Minas Avança. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 6.327/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG cópia das notas taquigráficas da

reunião extraordinária dessa Comissão realizada em 26/5/2010 e pedido de

providências para avaliar a possibilidade de aumentar o efetivo da Polícia Militar em

Ouro Branco. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.328/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja
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encaminhada ao Defensor Público-Geral do Estado cópia das notas taquigráficas da

reunião extraordinária dessa Comissão realizada em 26/5/2010 e pedido de

providências para que seja designado o segundo Defensor Público na Comarca de

Ouro Branco. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.329/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Comandante da 65ª Companhia da PMMG, cópia das notas

taquigráficas da reunião extraordinária dessa Comissão realizada em 26/5/2010 e

pedido de providências para que sejam remetidas aos responsáveis pelo IPM que

apura denúncias sobre a conduta dos policiais militares Sgt. Pedro Paulo Cunha, Sd.

Rodrigo Fonseca, Cb. Paulo Henrique Alves e Sd. Juliano Ornelas.

Nº 6.330/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Corregedor da Polícia Militar e ao Ministério Público Militar em Minas

Gerais cópia das notas taquigráficas da reunião extraordinária da Comissão de

Direitos Humanos realizada em Ouro Branco, em 26/5/2010, e pedido de providências

para que sejam apuradas denúncias contra o Sgt. Salvador e o Ten. Milano, lotados

na 65ª Companhia da PMMG, que teriam se negado a registrar, durante depoimento

sob sua responsabilidade, relato de vítimas e testemunhas acerca de coação

praticada pelo Sgt. Pedro Paulo Cunha, e outras que menciona.

Nº 6.331/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário-Geral do Itamaraty, ao Ministro da Justiça, ao Ministro

das Relações Exteriores, ao Presidente da Comissão de Relações Exteriores e

Defesa Nacional do Senado Federal e ao Presidente da Comissão de Relações

Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados pedido de providências para

que se estabeleça entre os Estados Unidos da América e o Brasil acordo de

extradição em favor da brasileira Raquel Maria Rabelo e de sua família, assim como

seja encaminhado ao Juiz Brock Hornby pedido de que analise a autorização da

extradição da referida cidadã.

Nº 6.332/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Governador do Estado cópia das notas taquigráficas da 1ª Reunião

Especial dessa Comissão e pedido de providências com vistas a que se estude a

possibilidade de apresentar projeto de lei para proceder ao pagamento de
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indenização aos herdeiros dos antigos proprietários das terras desapropriadas para a

implantação da Cidade Industrial e, ainda, com vistas a que se realize reunião com

representantes dessa Comissão e dos herdeiros a fim de discutir a questão.

Nº 6.333/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça cópia das notas

taquigráficas da 1ª Reunião Especial dessa Comissão e pedido de providências com

vistas a que se realize reunião com representantes dessa Comissão e das famílias

dos antigos proprietários das terras desapropriadas para a implantação da Cidade

Industrial, a fim de discutir a questão.

Nº 6.334/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Promotor de Justiça da Comarca de Ouro Branco cópia das notas

taquigráficas da 30ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de

providências para garantir o depoimento da médica Fabiana Leite Rangel, do Hospital

Raimundo Campos, sobre o comportamento do Sgt. Pedro Paulo Cunha no dia

4/10/2009.

Nº 6.335/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a reforma do sobrado Dário

Magalhães, no Município de Minas Novas.

Nº 6.336/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério do Turismo pedido de providências sugerindo a criação do Circuito do

Descobrimento, ligando Porto Seguro, na Bahia, às cidades de Minas Gerais

historicamente relacionadas à exploração de ouro e pedras preciosas.

Do Deputado Chico Uejo e outros em que solicitam seja instalada a Frente

Parlamentar em Prol dos Agentes de Combate às Endemias e dos Agentes

Comunitários de Saúde.

Do Deputado Luiz Humberto Carneiro em que solicita seja atribuído regime de

urgência à tramitação do Projeto de Lei nº 3.858/2009.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e

outros.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Cultura, de
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Segurança Pública, do Trabalho e de Saúde e dos Deputados Mauri Torres, Tiago

Ulisses, Elmiro Nascimento e Inácio Franco.

Oradores Inscritos

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

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados, público que

nos acompanha das galerias, companheiros do mandato do Vereador Aguinaldo e

demais lideranças presentes. Uma saudação especial aos companheiros do Tribunal

de Justiça, em função da mensagem que vem garantir o reajuste de 10,14%. Talvez

não seja o que esperávamos inicialmente, mas, certamente, ela traz a garantia da

recomposição salarial dos funcionários do referido órgão, conforme acabou de ler o

nosso companheiro Deputado André Quintão.

O Desembargador Cláudio Costa inicia suas atividades como Presidente do

Tribunal de Justiça de forma que merece o nosso respeito, pois acata um processo

que vinha sendo construído pelo Desembargador Sérgio Resende, como Presidente,

em parceria com os sindicatos. É muito importante quando qualquer poder -

Legislativo, Executivo ou Judiciário - mantém uma interlocução permanente com os

seus servidores, de modo a construir toda a ação que envolva desde a remuneração

até a qualidade dos espaços de trabalho, em parceria com os funcionários. De certa

forma, essa é uma conquista. Essa matéria precisa ser apreciada ainda no mês de

junho, daí a importância dos Deputados. O Poder Judiciário fez a sua parte, e agora a

matéria está nas mãos do Poder Legislativo. Cabe-nos agora dar celeridade à

tramitação dessa mensagem, que será convertida em projeto de lei. Com a

aprovação desse projeto, daremos segurança aos servidores do Tribunal de Justiça.

O Sindojus, o Serjusmig e o Sinjus se uniram. Essa união dos sindicatos também foi

muito importante. Não sabemos qual o diálogo que a Assembleia continuará fazendo.

Talvez, por intermédio do próprio Presidente da Casa e dos cálculos, essa

reestruturação seja possível ainda neste ano de 2010. Cumprimento os

representantes dos sindicatos por essa conquista e também o Presidente do Tribunal

de Justiça, Desembargador Sérgio Resende, pelo encaminhamento dado. Pude

participar de uma reunião e, no dia de ontem, a Corte aprovou essa proposta.

Cumprimento, então, os Desembargadores que acataram esse estudo, essa proposta
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construída. Não houve unanimidade porque talvez alguns Desembargadores não

consigam enxergar a importância dos servidores do Estado como um todo, não

apenas os do Poder Judiciário. Talvez não consigam enxergar nem a importância dos

servidores do Poder Executivo, como aconteceu recentemente, quando o

Desembargador Wander Marotta decretou ilegal a greve dos professores. Ele talvez

não tenha compreendido o sentido dessa recomposição salarial do próprio TJ. Então,

parabéns aos servidores desse Tribunal.

Sr. Presidente, outro assunto que trago à tribuna é a postura do Governador

Anastasia. Não podemos permitir o que está acontecendo aqui em Minas Gerais. Foi

esta Casa, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o conjunto de Deputados, que

autorizou, ao longo do ano passado, que o governo fizesse empréstimo. Aprovamos

três empréstimos ao longo do ano passado, e a justificação para eles era uma

compensação, a garantia aos Municípios de uma recomposição da perda de receita

acontecida ao longo de 2009. Não podemos permitir o que está acontecendo. Com a

autorização de todos os Deputados desta Casa, o governo, agora, chama os

Prefeitos que bem entende - já foram protocolados diversos projetos na linha de

infraestrutura. Foi essa a garantia que tivemos do Governador Anastasia, ao lado do

Secretário da Casa Civil, Danilo de Castro. Estava presente também o Líder do

Governo nessa reunião com o Bloco PT-PCdoB-PMDB, e lá o Governador disse que

garantiria, que destinaria os recursos a qualquer projeto de infraestrutura que

chegasse, não importando de que partido fosse. Havia uma tabela, talvez não

consiga aqui resgatá-la por completo, mas me lembro que, para Município com até 5

mil habitantes, seria destinado projeto de R$250.000,00; para Município com até 10

mil, projeto de R$300.000,00; para Município com até 15 mil, projeto de

R$350.000,00, chegando a Municípios com acima de 100 mil, projeto de até

R$3.000.000,00. É isso o que foi garantido. Entendo que palavra empenhada tem de

ser cumprida. Ninguém é obrigado a prometer, ninguém é obrigado a assumir

compromisso. Vemos agora que estão celebrando convênios com Prefeitos que

garantem apoio à candidatura do Anastasia. Isso é crime eleitoral. Pagar emendas a

entidades? Não pode. As emendas de 2008 deveriam ter sido pagas em 2009, se, de

fato, houvesse eficiência na gestão, como é propagandeado por aí. Agora, existe
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parecer da Procuradoria, sendo que há decisão da própria Justiça. Não existe

nenhum impedimento legal quanto ao pagamento de emendas a entidades. Isso é

perseguição deste governo contra quem está à frente de serviços essenciais que o

Estado não presta, como amparo a idosos em asilo, creches, Apaes, entidades que

prestam serviços importantes a crianças e adolescentes, e hospitais, mesmo com o

Pro-Hosp. Essa é a situação do hospital de Mariana. As emendas não estão sendo

pagas, pelo menos as nossas. Isso ocorre porque têm medo da lei eleitoral. Mas

enquadrar os Prefeitos e dizer que pagarão os convênios, caso haja apoio, pode. É

uma arbitrariedade deste governo, que ainda diz que quando chama um Prefeito do

PT, o Deputado ou o Vereador da base aliada que tem compromisso com o Anastasia

é que escolherá onde os recursos serão empregados, que rua será asfaltada, o que

será feito. É essa a realidade que estamos vivendo.

Hoje os Prefeitos estão assinando convênio. Deputado Gustavo Corrêa, tenho

testemunhas de que o ex-Governador Aécio Neves chamou um Prefeito e lhe disse:

“De apoio ao Serra até abro mão, mas ao Anastasia, não.” Isso não é crime eleitoral?

É dinheiro público. Onde está o compromisso com o Estado de Minas Gerais? Onde

está o compromisso com os Deputados, que autorizaram o governo a contrair

empréstimo? Todos os Municípios sofreram consequências da crise, como perda de

arrecadação, e isso não ocorreu apenas em Municípios governados pelo PSDB, PP,

DEM ou PRB. O impacto atingiu a todos, independentemente de partido. Agora, a

compensação está sendo dada a Municípios apadrinhados ou a Deputados que têm

compromisso com o Anastasia. Para não dizerem que sou antidemocrático, Deputado

Gustavo Corrêa, concedo-lhe aparte. Solicito-lhe que seja breve, para que eu possa

concluir este pronunciamento.

O Deputado Gustavo Corrêa (em aparte)* - Obrigado, Deputado Padre João. V.

Exa. sabe que tenho respeito e admiração pelo seu trabalho. Sou testemunha do seu

empenho e da sua luta para fazer deste um Estado mais justo e igualitário.

Como mineiro e cidadão que sou deste Estado, gostaria apenas de fazer uma

observação quanto à sua fala. Ao contrário do que V. Exa. tem dito, este governo

sempre zelou e zelará por manter a ordem pública, sobretudo por respeito à

legislação eleitoral vigente. O governo do Estado fez uma consulta à Procuradoria do
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Estado, que entendeu que não poderíamos fazer repasses financeiros neste ano

eleitoral em razão exatamente da legislação eleitoral.

Portanto, mais uma vez, o governo do Estado cumpre com a lei e com o que deve

ser feito. Se V. Exa. me permite dizer, ao contrário do que o governo federal faz. Aqui

trabalhamos com planejamento e sabemos aplicar os recursos de forma correta.

Finalizando, quero dizer que sou testemunha de que este governo não tem

beneficiado qualquer partido político ou Deputado. Na última quinta-feira, vários

Prefeitos, inclusive do partido de V. Exa., estiveram na Cidade Administrativa

assinando convênios de melhorias em infraestrutura. O governo jamais pressionou ou

enfiou a faca no pescoço de qualquer Prefeito, vinculando liberação a qualquer apoio

político. O que ele tem feito é exatamente aplicar recursos nos Municípios que mais

precisam. Comungo das suas ideias. Espero que no ano que vem o governo do

Estado, de acordo com a lei, faça os repasses às entidades. Além disso, que todos os

hospitais, todas as Apaes e creches recebam os recursos para darem continuação a

seus trabalhos. Muito obrigado.

O Deputado Padre João - Deputado Gustavo Corrêa, agradeço-lhe, mas é muito

clara a perseguição que existe, aliás, a este Deputado que lhes fala, pois emendas

que indicamos no Orçamento não foram pagas, mesmo no ano passado. Além disso,

convênios publicados e assinados foram extintos, aliás, na Secretaria de Esportes.

Não sei para onde foi o dinheiro. Quer dizer, iludimos as pessoas que vieram do

interior e tiveram o trabalho de assinar um convênio, gastaram com documentação e

passagem na expectativa de receberem recursos, mas que, de repente, já não os

têm. Aproximadamente 80% das emendas que destinei não foram pagas. Isso é ou

não é perseguição?

Alguns Prefeitos que vieram... O Prefeito de Itinga teve de declarar apoio ao

Anastasia e será enquadrado... Sou da Executiva do PT. A comissão de ética

funcionará, pois a fidelidade partidária vale para o Legislativo e o Executivo. Os

companheiros que têm mandato devem respeitá-lo, pois só o temos graças ao partido

a que pertencemos. Quer dizer, o mandato pertence em primeiro lugar ao partido.

Portanto, temos de honrá-lo. Exigiremos do governo que, de fato, tenha uma atuação

republicana e respeito aos mineiros e às mineiras. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - Com a palavra, o Deputado Doutor

Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas, imprensa,

servidores da Casa, pessoas que nos assistem das galerias e telespectadores e

funcionários da TV Assembleia, venho ocupar esta tribuna na tarde de hoje numa

lógica praticamente oposta ao que o ilustre Deputado Padre João aqui manifestou,

mas que respeitamos. Esta é a tribuna do contraponto, da Situação e da Oposição e

da liberdade de expressão. Esta é a Casa do povo, na qual todos os Deputados têm o

direito de expressar-se livremente - é claro que com responsabilidade.

Abro aspas: “Fizemos muito pelo nosso Estado, mas sabemos que temos muito a

fazer e faremos muito mais. Sou pré-candidato, serei candidato à reeleição ao

governo de Minas, mas o Estado não vai parar. Continuaremos fazendo convênios

com os Municípios para a infraestrutura, lançando um novo programa para

asfaltamento de estradas entre Municípios nos chamados Links Faltantes, uma nova

etapa do Programa Travessia - serão mais recursos para a infraestrutura nos

Municípios -, uma nova etapa do Luz para Todos etc. Minas não vai parar, Minas não

pode parar”. São palavras seguras, verdadeiras, desse extraordinário funcionário

público, administrador exímio, conhecedor e seguidor das leis, ex-Secretário, ex-Vice-

Governador e agora nosso Governador, Antonio Anastasia.

Sou um Deputado que não aumenta nem diminui, gosto de falar exatamente o

correto, sem exagero. Fico muito feliz por estar nesta tribuna para falar desse novo

programa que será lançado a partir de segunda-feira no Palácio Tiradentes, na

Cidade Administrativa. Nosso Governador é reconhecidamente um excelente

planejador, seguro e convicto do que diz e do que faz, e é, ao mesmo tempo, uma

realidade e uma esperança. Uma realidade por toda essa trajetória invejável,

conhecida e reconhecida por todos, até por muitos adversários; realidade por tudo o

que está fazendo na atualidade, no cargo de Governador do Estado. E esperança

exatamente pela capacidade, pelo planejamento e pela condição que tem de fazer

ainda muito mais pelo nosso Estado e por todos os mineiros.

Minas tem um governo seguro, probo, eficiente, competente e realizador. Já são
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quase oito anos. Juntamente com o ex-Governador Aécio Neves, nosso líder maior

na atualidade, e toda essa equipe extraordinária e competente, mudaram Minas para

melhor, com tantos programas estruturadores e uma administração extremamente

municipalista. A equipe e o governo iniciam a busca de caminhos e a procura inquieta

das soluções nem sempre fáceis; poucas são as vezes em que algo ou alguma

situação não se resolve. É essa a característica do Governador Antonio Anastasia:

inteligência brilhante, com capacidade de armazenar conhecimentos de um

computador ultramoderno.

Manifesto agradecimentos dos anos que já são passados durante este nosso

governo pelas tantas obras por toda Minas Gerais, principalmente nas cidades onde

sou votado e que represento digna e responsavelmente nesta Assembleia Legislativa.

Agradeço as muitas obras que estão sendo realizadas no momento.

Exemplo, pelo Proacesso, é o asfaltamento da ligação entre Corinto, saindo da BR-

135, e a cidade de Santo Hipólito, trecho já asfaltado - até Monjolos, o trecho ainda

está em processo de asfaltamento. Então, existem obras que serão iniciadas nos

novos convênios já assinados.

Agora, a última notícia é sobre os “links” faltantes. E o que são “links” faltantes? São

estradas que ligam cidades com importante papel de integração e que serão

beneficiadas pelo asfaltamento. Há muito tempo, todos nós, Deputados, somos

cobrados pelas lideranças, Vereadores, Prefeitos, líderes comunitários e rurais, com

relação ao asfaltamento de trechos entre várias cidades. Sou testemunha, com o

Deputado Getúlio Neiva, de que, ainda no BDMG, encontramo-nos com um grupo

grande de Prefeitos do Jequitinhonha que solicitavam o asfaltamento da estrada, que

já tem pavimentação em 60km, mas faltam 43km para serem asfaltados, entre José

Gonçalves e Virgem da Lapa, passando pelo entroncamento de Coronel Murta, e

também da estrada que vai de Coronel Murta para Berilo. Quando o Prof. Anastasia

era Vice-Governador, estivemos no BDMG, e a reivindicação era essa. É um

sacrifício muito grande, em pleno século XXI, andar em estradas extremamente

degradadas, sem asfalto, com muita ondulação, buracos e poeira durante a seca, e

muita lama e insegurança durante a chuva.

Na segunda-feira, o Governador Anastasia autorizará a elaboração do projeto e
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depois dará a ordem de execução da obra desses pedidos. Sonho de muitos que

passaram; tantos prometeram, mas só agora, neste governo, vamos ver isso

acontecer.

Na minha região, uma ligação é cobrada há mais de 40 anos pelas lideranças de

governo e pela população. Em março de 2008, o Governador Aécio Neves chegou a

anunciar a ordem para dar início ao projeto da estrada que liga Curvelo a

Cordisburgo, 43km. Mas, um mês depois, veio a crise mundial, que atingiu também

Minas Gerais. Aliás, nosso Estado foi um dos mais atingidos, justamente por ser

extremamente minerário e exportador de minérios. Houve uma redução drástica na

exportação, e tivemos uma queda brusca e importante da arrecadação do Estado,

com prejuízo em vários setores, retardando esse benefício tão necessário para a

população da nossa região, bem como para os que trafegam por essas estradas.

Agora, o Governador vai anunciar, definitivamente, a ordem para se fazer o projeto e

depois iniciar a obra de Curvelo a Cordisburgo.

Outra solicitação que será atendida é a que se refere ao trecho de Passa-Tempo.

Não sou majoritário naquela cidade, mas o Vereador Ricardo Lara, da cidade de

Passa-Tempo, parceiro do nosso trabalho, pediu-nos essa ligação. Quando estive lá,

trafeguei no trecho compreendido entre Desterro de Entre-Rios e Passa-Tempo, cujo

asfalto foi prometido por muitas autoridades, no entanto, somente agora, esses 10km

serão asfaltados. O trecho que liga Morada Nova à BR-040 foi cobrado pela minha

região. O governo reconhece que ele é extremamente necessário, e temos que

agradecer-lhe por isso. Não menos importante é a ligação de Santana de Pirapama a

Presidente Juscelino, no entroncamento da BR-259, pois encurtará a distância de

Belo Horizonte ou de quem vier dessa região para o Alto Jequitinhonha e Diamantina.

O Governador já sinalizou, de forma positiva, o asfaltamento desse trecho, aliás,

informou-me que dará a ordem para a confecção do projeto na segunda-feira. O

trecho compreendido entre Corinto a Andrequicé também foi beneficiado e dará mais

conforto aos que trafegarem do Norte de Minas para Brasília. Corinto é vizinha da

minha cidade, Curvelo, onde sou votado. Serão asfaltados 60km de Andrequicé a

Três Marias, beneficiando toda aquela região. Trata-se de uma obra de grande valor.

Outro trecho importante, que foi autorizado e que será anunciado pelo governo, é o
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compreendido entre Três Marias e Distrito de Silva Campos, em Pompéu. Ele

beneficiará a cidade onde sou majoritário, Três Marias, cujo povo é amigo e

hospitaleiro. Com muita alegria e muita satisfação, recebi a notícia de que o

Governador, na próxima segunda-feira, anunciará também o asfaltamento desse

trecho extremamente importante para interligar as duas cidades, duas sociedades e

comunidades.

Há algumas obras que foram pedidas, mas ficarão para um segundo momento.

Além disso, estamos cobrando o asfaltamento dos trechos compreendidos entre

Araçaí e Sete Lagoas e iniciamos o projeto deste trecho para tornar essa estrada

estadualizada. Já estamos negociando a aceitação dessa estrada pelo DER e pelo

governo, para que ela seja de responsabilidade do Estado e, num segundo momento,

asfaltada. Isso é extremamente necessário para melhorar a economia dos dois

Municípios e encurtar a distância, diminuir o perigo e o risco de acidentes, além de

tirar os transeuntes, aqueles que precisam trafegar na estrada. Além de diminuir a

distância de Araçaí e Cordisburgo a Sete Lagoas, tiraremos o trânsito da BR-040 a

Sete lagoas, pois é grande o índice de acidentes. Cordisburgo (Cordisburgo-Santana

do Pirapama, 40km; Curvelo-Cordisburgo, 43km); Corinto (Corinto-Andrequicé,

59km); Curvelo (Corinto-Andrequicé, 59km; Curvelo-Cordisburgo, 43km); Felixlândia

(Felixlândia-Três Marias, 11km); Ingaí (Ingaí- Itumirim, 10km); Monjolos (Diamantina-

Monjolos, 63km); Presidente Juscelino (Santana do Pirapama-entroncamento BR-

259, 53km); Santana do Pirapama (Cordisburgo-Santana do Pirapama, 40km;

Santana do Pirapama-entroncamento BR-259, 53km); Serra Azul de Minas (Serra

Azul de Minas-Rio Vermelho-Coluna, 50km); Três Marias (Felixlândia-Três Marias,

11km); Virgem da Lapa (entroncamento Virgem da Lapa-entroncamento Coronel

Murta, 36km; Virgem da Lapa-entroncamento José Gonçalves de Minas, 40km;

Virgem da Lapa-Minas Novas, 59,7km; Berilo-Chapada do Norte); Pompéu-Silva

Campos (Distrito)-represa Três Marias Carlos Chagas (Carlos Chagas-Pavão, 56km;

entroncamento MG-418-Carlos Chagas-divisa MG-ES, 32km).

Encerro meu pronunciamento, nesta tarde, dizendo exatamente aquilo que o próprio

Governador Anastasia tem dito: “não fizemos tudo, mas fizemos muito; muito mais do

que esse muito feito, é o muito que se tem a fazer”. Sr. Presidente, essas eram
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minhas considerações na tarde de hoje.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir* - Sr. Presidente; Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

telespectadores de Minas Gerais, uma saudação deste parlamentar muito carinhosa e

muito especial. Evoco um assunto que mexerá muito com a vida pública em nosso

país. Na última sexta-feira foi sancionada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva a

lei intitulada Ficha Limpa.

Quero-me reportar à minha juventude na Capital, na década de 70 para a de 80,

quando saíamos de casa em busca de emprego e nos era solicitado que fôssemos a

uma autoridade policial buscar nossa ficha de antecedentes criminais. Para arrumar

trabalho, éramos obrigados a entregar, juntamente com a Carteira de Trabalho e o

atestado de saúde, uma declaração de que não respondíamos por nenhum crime.

Muitas pessoas na Assembleia se lembram do atestado de bons antecedentes

criminais, que era exigido de todo cidadão que quisesse ter uma oportunidade de

trabalho.

Pois é, Sr. Presidente, estamos vivendo uma nova época. O Projeto Ficha Limpa,

que chegou ao Congresso com cerca de 1.600.000 assinaturas de brasileiros

exigindo moralidade daqueles que viessem a ocupar um cargo público, foi enfim

sancionado pelo Presidente da República. Segundo a lei, não se pode ter sido

condenado em nenhum julgamento em primeira instância. Caso contrário, não se tem

possibilidade de buscar mandato eletivo.

Eu falava da nossa juventude, quando nos era solicitada a ficha de antecedentes

criminais, e a política começa a ganhar novos contornos quando se propõe o Projeto

Ficha Limpa. É uma grande expectativa de todo o povo brasileiro. Não quero aludir a

nenhum nome de político que teve uma segunda oportunidade de candidatar-se e já

foi condenado anteriormente, e, na segunda oportunidade, também fez malfeito e foi

novamente cassado, barrado pela Justiça Eleitoral.

Há outro ponto muito positivo do Projeto Ficha Limpa. Antes, o público tinha que

ficar atento quando buscada uma investigação sobre os atos de um parlamentar, um

Prefeito, algum mandatário com mandato eletivo, em que já se antevia que a

condenação seria a cassação. Essa pessoa tinha a oportunidade de renunciar num
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determinado prazo, durante o processo de cassação. A renúncia vem, ele se livra do

processo e - prestem bem atenção! - livra-se de responder as acusações que lhe

eram imputadas e não sofre nenhuma sanção. A ele é permitido candidatar-se no

próximo pleito, como se o acontecido durante o mandato anterior não existisse no

mundo.

No campo do direito há um ditado que diz que o que está no processo pode-se

discutir, o que não está o Juiz não discute. Na política, era um tanto quanto diferente.

O político cometia os crimes, era investigado e, durante a investigação, corria,

renunciava, como se diz no interior: “picava a mula”; juntava a mala, voltava para

casa e não sofria nenhuma condenação. Naquele momento, estava se habilitando a

concorrer em mais um pleito e, talvez, fazer tudo o que fez de errado, com a

aquiescência da lei, que permitia essa situação.

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhoras e senhores,

quero, com todas as letras, falar do passado e da conduta quando Prefeito, Vereador

e, agora, Deputado Estadual. Doutor Viana, V. Exa. sabe o quão difícil é buscar o

mandato eletivo e também atender aos anseios da comunidade que o elegeu. Mas

como era fácil tapear, burlar a lei e sair ileso de qualquer processo que um

parlamentar, um Prefeito ou um Governador estivesse respondendo! A partir de

agora, senhoras e senhores, há um projeto que barra os que utilizam seu mandato

para buscar benefício próprio, e não o benefício da comunidade que representa.

Espero que o TSE mantenha essa decisão.

Há uma polêmica em relação a essa questão. Muita gente, ao buscar uma

informação complementar comigo, poderá fazer-me a seguinte pergunta: “Deputado

Duarte, o projeto já está valendo para essa eleição?”. Calma, teremos a resposta do

TSE. Segundo o Código Penal, nenhuma lei criada poderá retroagir para punir

alguém. A lei foi sancionada na sexta-feira, e há uma discussão muito interessante. O

Código Penal diz que a lei não pode retroagir para prejudicar alguém. E se existirem

vários políticos preparados para se candidatar que já estejam com ficha suja, que já

estejam condenados? A lei foi sancionada na sexta-feira, e o Código Penal diz que

ela não poderá retroagir para punir. Será que essa lei valerá de sexta-feira em

diante? Será que aqueles que não cometerem nenhum crime após a sanção da lei,
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mas já praticaram atitudes ilícitas, crimes antes disso poderão candidatar-se nessa

eleição? Essa é uma discussão, é uma posição que o TSE, com muita propriedade,

saberá apresentar. O projeto só foi aprovado por que mais de um milhão de

brasileiros entregaram no Congresso o pedido de moralidade na vida pública.

Quero, no mesmo pensamento, falar sobre o que se exige daqueles que buscam o

mandato, seja no Executivo, seja no Parlamento. Poderíamos caminhar para um

Brasil novo solicitando o mesmo procedimento para as demais carreiras e atividades

públicas, como Delegados, Promotores e Juízes. Entendo perfeitamente o sentimento

do eleitor, sua repúdia por aquele em quem votou e em quem acreditou; porém,

desde que seu representante tenha traído a sua confiança durante o mandato, no

exercício de suas funções no Executivo Estadual, na Prefeitura, na Câmara ou no

Senado. Sei o quanto o eleitor se sente traído.

Um Brasil novo, um Brasil passado a limpo é o que todos nós esperamos. Cabe-

me, neste momento, dizer que o eleitor e o Brasil ganharam, e muito, com o Projeto

Ficha Limpa. Temos plena convicção de que a lei aprovada pela Câmara e pelo

Senado e sancionada pelo Presidente, na última sexta-feira, será muito bem-vinda

para os brasileiros. Será também, sem dúvida, um instrumento forte, combativo e

definitivo para que o Brasil tenha homens públicos comprometidos com a verdade e

com o bom desempenho daquilo que lhes foi outorgado pela vontade livre do povo

brasileiro, por meio do voto no dia da eleição.

Acredito, senhoras e senhores, que, ao chegarmos nos dias atuais - estamos em

junho de 2010 -, realmente evoluímos, e muito, na modernização, no

encaminhamento de mandatos tanto legislativos quanto executivos, para que sejam

plenos de liberdade de ação, mas que contem também com a vigilância da

população.

Quero ainda dizer que a vida pública de qualquer parlamentar ou de um Prefeito é

por todos - mídia escrita, televisada e falada - constantemente vigiada. Com a nova

lei, o passado se torna muito importante na hora de o eleitor escolher seu candidato.

Acabaram-se os comícios, porque tiraram deles a parte dos “shows”, na qual eram

levados artistas para reunir a população. Com a nova lei, é preto no branco. O

candidato deve apresentar-se à população trazendo consigo o que era exigido nos
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anos 70: a ficha de antecedentes criminais. Ele deve dizer: “Não sou condenado. Não

sofri nenhuma condenação. O meu passado me qualifica a exercer o mandato”. Ele

deve garantir à população que tudo o que fez no passado embasa o seu futuro.

Por que estou lembrando os “showmícios”? Porque os candidatos apareciam nos

“shows”, falavam meia dúzia de palavras ao lado de grandes artistas. Muitas vezes os

candidatos se apresentavam movidos pelo sentimento da população de que o artista,

o cantor famoso, conhecia bem aquele político, era amigo dele. E o artista o

recomendava para ser o escolhido pela população. A quantas eleições assistimos

com duplas de consagração nacional que vieram a Minas Gerais pedir votos para

Governador, Deputado e Prefeito? Era a época dos “showmícios”. Agora é diferente.

Não adianta mais “showmício”, não há artista para nos apresentar à população, mas

será exigido de todos o que era exigido de um trabalhador para arrumar o seu

emprego: o antecedente criminal. Está condenado? Não pode candidatar-se. Está

sofrendo processo de cassação e vai tentar sair pela porta do fundo para esquivar-se

da cassação e da inelegibilidade? Agora não pode mais, não escapa. Enfim, a hora é

de comemorar.

Sr. Presidente, sem dúvida, nesta quinta-feira, nesta tribuna, posso dizer a toda

Minas Gerais que estamos iniciando uma nova jornada na vida pública, estamos

vivendo um novo tempo. Cabe a você, eleitor, também interagir no mesmo sentido, no

mesmo caminho, na valorização do voto como instrumento de mudança. O

instrumento de mudança do político, daquele que concorre ao pleito está sendo feito,

graças a Deus, por iniciativa da população. Portanto, cabe a você, eleitor, ao usar o

seu direito de voto, fazê-lo com a consciência de estar também cumprindo uma

norma que ainda hoje vigora - a obrigatoriedade do voto -, mas que essa

obrigatoriedade não seja transformada exclusivamente naquilo que a lei pede - votar

ou justificar -, mas puramente no seu desejo de mudança. Um desejo de que

tenhamos um Brasil passado a limpo em todos os segmentos. Que o Projeto Ficha

Limpa, que agora é lei, seja um instrumento de defesa do povo e principalmente do

eleitor brasileiro. Obrigado a todos.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
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O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, venho a esta tribuna na

semana em que o PT, no plano nacional, realizará sua convenção, no próximo dia 13,

para oficializar a candidatura da ex-Ministra Dilma como a representante do PT nas

eleições presidenciais. Trata-se de um fato importante, que ilustra bem a

transformação que o Brasil está vivendo, a oportunidade de ter, pela primeira vez,

uma mulher assumindo os destinos do País, num momento em que o País vive

exatamente um período de muita luz, de muita esperança, com nível de crescimento

econômico muito positivo - acabamos de ter a notícia de um PIB de 9% no trimestre,

um ritmo chinês -, portanto num momento em que o País combina distribuição de

renda, redução das desigualdades e crescimento econômico.

E esta convenção ocorre num momento em que o PT de Minas Gerais está também

definindo os seus caminhos. Houve, nesta semana, a oficialização de um acordo em

que o PT abre mão de ter um candidato ao governo do Estado, no caso o nosso ex-

Prefeito Fernando Pimentel. Após uma disputa muito equilibrada em prévias internas

do partido com o ex-Ministro Patrus Ananias, nesse acordo, com o nosso ex-Prefeito

sendo candidato ao Senado Federal, o PT apoiará a candidatura do ex-Ministro Hélio

Costa, do PMDB, partido que deverá oferecer a Vice-Presidência na chapa da nossa

companheira Dilma.

E aqui, obviamente respeitados os limites impostos pela legislação eleitoral, como

Deputado, gostaria de comentar principalmente versões, opiniões que têm saído na

nossa imprensa, nos “blogs”, pela internet, e que também este Deputado é instado a

manifestar, até por sua posição de Vice-Presidente estadual do PT em Minas Gerais.

O PT nutria uma grande expectativa de ter candidatura própria ao governo de

Minas. Tudo o que foi discutido, tudo o que foi programado, até mesmo com a

realização das prévias, todo um processo político levava a um desfecho onde o PT

apresentasse, em nosso Estado, uma candidatura forte ao governo, liderando um

palanque da base aliada do governo Lula. Nesse acerto nacional, em que a diretoria

nacional recebeu uma delegação explícita do Congresso Nacional para agir em

Estados onde houvesse impasse entre partidos da base aliada, esse sentimento,

esse desejo do PT não foi efetivado, no caso de Minas Gerais. A decisão retira do
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nosso partido, pela primeira vez, a apresentação de um candidato ao governo do

Estado. Isso vinculado à lógica nacional de fortalecimento da candidatura da ex-

Ministra Dilma.

Portanto, é uma decisão que deve e vai passar por um processo de absorção

política, de debate político interno e de acomodação. É óbvio que ficam frustrações,

angústias e questionamentos. Temos de, dentro do PT, fazer um processo de debate

interno sobre essa relação entre os Estados e a direção nacional. O partido pode e

deve ter autonomia em relação ao aparato institucional, mas esse é um debate que

talvez, neste momento, não seja prioritário, até em função dos desafios político-

eleitorais, particularmente o da reeleição do nosso projeto nacional com a ex-Ministra

Dilma. Esse processo repercute em Minas. Hoje é lugar comum a pergunta ater-se à

questão da escolha do vice do PT na chapa do PMDB. É sobre isso que gostaria de

discorrer nestes minutos que tenho.

É um foco errado para quem quer a vitória do PMDB e do PT em Minas Gerais. A

prioridade, neste momento, não deve ser a discussão de vice, muito menos de nome

para vice, mas, sim, de, num primeiro momento, garantir o palanque mais forte

possível para a candidatura do PMDB. Isso implica segurar, amarrar, convencer os

partidos da base do governo Lula em Minas a caminharem juntos num palanque

liderado pelo PMDB. Isso é muito importante, não simplesmente pela dimensão de

tempo eleitoral, de número de partidos ou de número de candidatos às eleições

proporcionais, mas principalmente pelo sentido simbólico e político. A chance de uma

vitória, em Minas, ao governo do Estado passa por uma polarização política que

sinalize que de um lado estão aqueles que defendem o projeto do governo Lula e, do

outro, os que estão sustentando a candidatura do presidenciável Serra e do ex-

Presidente Fernando Henrique Cardoso. É muito difícil envolver a militância

progressista sem que haja a explicitação de uma polarização política. Para que ela

ocorra, não basta indicar um vice do PT. Em 2002 e 2006 o PT já teve candidatura

própria ao governo de Minas. Isso não foi suficiente para desmontar o fenômeno

político por todos conhecidos como “lulécio”. Então, neste momento, se não houver

uma ação urgente das diretorias nacionais do PT e do PMDB para fazer com que o

palanque do ex-Ministro Hélio Costa seja fortalecido, vai haver uma grande dispersão
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política, uma pulverização de interesses e uma despolarização que pode arrefecer os

ânimos da militância e não dar um sentido político forte a um palanque que

represente em Minas os avanços do governo Lula no plano federal.

Uma questão também importante que devemos acompanhar é a decisão do PSB

em Minas. Se ele, que é um dos alinhados mais importantes no plano nacional,

caminhar para o chamado “dilmasia” aos Executivos federal e estadual ou o

“pimentécio” para o Senado da República, estará construído um modelo de

composição política que poderá servir de referência para vários atores que, por

motivos diversos, não queiram seguir as suas decisões partidárias, principalmente do

campo do governo Lula, o PT, e do campo de oposição nacional, o PSDB.

Quanto ao PSDB, sejam muito bem-vindos aqueles que queiram e desejem apoiar

Pimentel ao Senado e Dilma à Presidência. No caso do PT, temos uma decisão que,

para ser efetivamente encarnada, precisa dessa composição e desse empenho

nacional mais explícitos para o conjunto da militância.

O segundo aspecto trata do envolvimento de uma militância política consciente,

crítica e ciosa dos seus objetivos partidários, que deve necessariamente neste

momento promover o que chamo de alinhamento programático entre os partidos.

Queremos ganhar o governo de Minas para transformações sociais mais profundas.

Nesse sentido, alguns pontos programáticos precisam ser explicitados, como o

planejamento regional participativo, a redução das diferenças entre regiões e

pessoas, as desigualdades sociais, a valorização do servidor público, a ampliação

das oportunidades para os jovens, a democratização dos bens culturais e a questão

ambiental. Temos uma pauta, uma agenda política para o Estado que precisa ser

incorporada por aqueles que desejam ser governantes de Minas Gerais com o apoio

do PT. Considero que esta questão - a associação estratégica da campanha da ex-

Ministra Dilma com a do ex-Ministro Hélio Costa -, ou seja, esse sentido político é um

ponto fundamental. Se não ficar claro para a militância que a vitória da Ministra Dilma

em Minas exige um palanque de oposição forte no Estado, provavelmente teremos

um envolvimento precário, para dizer o mínimo, da militância, seja qual for o vice

indicado pelo PT. Repito, já tivemos candidato do PT em 2006, e isso não impediu o

fenômeno conhecido por “lulécio”. Portanto, é muito pouco a indicação de vice para
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garantir o empenho da militância numa campanha tão difícil como essa que se

avizinha no plano estadual. A outra questão é programática porque as pessoas se

mobilizam em torno de ideias, valores, compromissos que sinalizem em Minas o que

o governo Lula está fazendo tão bem em nosso país.

Por fim, a posição que vem sendo discutida no interior do partido em relação ao ex-

Ministro Patrus Ananias. O ex-Ministro se desincompatibilizou do Ministério para ser

candidato ao governo de Minas, e não para ser candidato nas eleições de 2010 a

qualquer cargo eletivo. Todos os que hoje propagam que Patrus é o único que pode

unificar o PT deveriam ter nos apoiado nas prévias. Aí, quem sabe?, o Patrus

pudesse ser o nosso candidato efetivo ao governo agora em 2010. Mas isso são

águas passadas, pois as prévias passaram. Neste momento, temos de respeitar,

aliás, a opinião e a decisão pessoal do ex-Ministro, ainda que ela possa estar sujeita

a mudança em decorrência dos processos políticos nacional e estadual e fique

demonstrado o empenho da campanha Dilma, das diretorias nacionais, do governo

Lula de fazer em Minas uma disputa à altura dos desafios que se colocam no plano

nacional. Como homem de partido e aberto à interlocução, o ex-Ministro Patrus estará

também sujeito a este debate.

No momento atual, faço um alerta ao militante, aquele que segue as orientações e

decisões do partido. Se não se amarrar e sustentar um palanque forte agora, fica

muito difícil envolver a militância depois. Teremos, quem sabe?, um “remake” do

“lulécio”, com “dilmasia” e “pimentécio”. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Não havendo outros oradores inscritos,

a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
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A Presidência, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do art. 79,

combinado com o art. 81, do Regimento Interno, decide suspender as atividades

legislativas desta Casa após as 13h30min do próximo dia 15 de junho, terça-feira, em

virtude da realização de jogo da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo da

África do Sul.

Mesa da Assembleia, 10 de junho 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 6.329 a 6.334/2010,

da Comissão de Direitos Humanos, e 6.335 e 6.336/2010, da Comissão de Turismo.

Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Cultura - aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em

9/6/2010, dos Projetos de Lei nºs 4.428/2010, do Deputado Antônio Júlio, 4.436/2010,

do Deputado Eros Biondini, e 4.429 e 4.476 a 4.478/2010, do Deputado Antônio

Carlos Arantes, e dos Requerimentos nºs 6.210/2010, do Deputado Inácio Franco, e

6.213/2010, do Deputado Ruy Muniz; de Segurança Pública - aprovação, na 18ª

Reunião Extraordinária, em 9/6/2010, dos Requerimentos nºs 6.114/2010, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 6.121 e 6.263/2010, da Comissão de Direitos

Humanos, e 6.230 e 6.231/2010, da Comissão de Turismo; do Trabalho - aprovação,

na 12ª Reunião Ordinária, em 9/6/2010, dos Projetos de Lei nºs 3.775/2009, do

Deputado Padre João, 4.261/2010, do Deputado Delvito Alves, 4.419/2010, do

Deputado Padre João, 4.430/2010, do Deputado Dilzon Melo, 4.433/2010, do

Deputado Wander Borges, e 4.480/2010, do Deputado Domingos Sávio, e dos

Requerimentos nºs 6.237/2010, da Comissão de Turismo, e 6.264 a 6.266/2010, da

Comissão de Direitos Humanos; e de Saúde - aprovação, na 12ª Reunião Ordinária,

em 9/6/2010, dos Projetos de Lei nºs 4.422/2010, do Deputado Padre João, com a

Emenda nº 1; 4.427/2010, do Deputado José Henrique, e 4.458/2010, do Deputado

Tenente Lúcio, e dos Requerimentos nºs 6.197/2010, da Comissão de Direitos
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Humanos, e 6.252/2010, do Deputado Leonardo Moreira (Ciente. Publique-se.); e

pelo Deputado Inácio Franco - indicando o Deputado Délio Malheiros para membro

efetivo da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à

Constituição nº 59/2010, na vaga do Deputado Tiago Ulisses (Ciente. Designo. Às

Comissões.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros,

solicitando a convocação de reunião especial para homenagear os Escoteiros do

Estado de Minas Gerais, pelo centenário de sua chegada ao Brasil. A Presidência

defere o requerimento de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento

Interno.

Questão de Ordem

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, em razão da falta de quórum para a

continuidade dos trabalhos, peço que V. Exa. encerre, de plano, a 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 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.855/2009 e, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.350/2010, 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 especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 12ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 27/5/2010

Presidência dos Deputados José Henrique e João Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - 1º Painel:

Composição da Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras da Sra. Maria

Machado Cota - Palavras do Sr. Felipe Willer de Araújo Abreu Júnior - Palavras do
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Defensor Público-Geral Belmar Azze Ramos - Palavras da Promotora Maria Elmira

Evangelina do Amaral Dick - Palavras da Secretária Ana Lúcia Almeida Gazzola -

Palavras do Sr. Presidente - Apresentação musical - 2º Painel: Composição da Mesa

- Registro de presença - Palavras da Sra. Ana Amélia Camarano de Mello Moreira -

Palavras da Sra. Maria Céres Pimenta Spínola Castro - Palavras da Promotora Maria

Elmira Evangelina do Amaral Dick - Palavras da Sra. Silvânia Coelho Barrozo -

Palavras da Sra. Maria Machado Cota - Esclarecimentos sobre os debates - Debates

- Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

José Henrique - Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Carlos Pimenta -

Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Durval Ângelo - Eros

Biondini - Fábio Avelar - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - João

Leite - Maria Tereza Lara.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h9min, 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 Doutor Rinaldo Valério, 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 “Qualidade de

vida e políticas públicas para idosos em Minas Gerais”, com os seguintes objetivos:

refletir sobre a implementação das políticas públicas para os idosos no Estado de

Minas Gerais; discutir os impactos do Estatuto na garantia dos direitos dos idosos; e

refletir as alternativas para o envelhecimento saudável e com dignidade. Este evento

é realizado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em parceria com as

seguintes entidades: Associação Eclética de Aposentados e Pensionistas na

Previdência Social em Belo Horizonte e Região Metropolitana - Aseapprevs -;

Associação de Proteção à Maternidade, Infância e Velhice - Apromiv Betim -; Centro
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de Apoio e Convivência - CAC -; Centro de Referência da Pessoa Idosa da Prefeitura

de Belo Horizonte; Clube da Maturidade de Minas Gerais; Conselhos Estaduais do

Idoso de Belo Horizonte, de Betim, de Contagem e de Santa Luzia; Grupo de

Aposentados da Praça Sete; L&C Eventos, Rede Iberoamericana de Associações de

Idosos do Brasil - Riaam Brasil -; Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social -

Sedese -; Serviço Social do Comércio - Sesc -; e Sindicato dos Trabalhadores em

Telecomunicações do Estado de Minas Gerais - Sinttel-MG.

1º Painel

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa as Exmas. Sras. Ana Lúcia

Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, representando o

Governador do Estado, Antonio Anastasia; e Maria Elmira Evangelina do Amaral Dick,

Promotora de Justiça e Coordenadora Estadual do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos

do Ministério Público, representando o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Alceu José

Torres Marques; os Exmos. Srs. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral do

Estado; e Felipe Willer de Araújo Abreu Júnior, Presidente do Conselho Estadual do

Idoso; a Exma. Sra. Maria Machado Cota, Presidente da Rede Iberoamericana de

Associações de Idosos do Brasil; e o Exmo. Sr. Deputado João Leite, autor do

requerimento que deu origem a esta solenidade.

Execução do Hino Nacional

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

por integrantes dos seguintes corais: Amigos para Sempre, do CAC; Anos Dourados,

do Grupo da Melhor Idade Anos Dourados; Minas em Melodia, do Clube da

Maturidade; e Seicho-No-Iê, da Seicho-No-Iê, os quais serão acompanhados da

pianista Else Deslandes Figueiredo e pelo percursionista Ildel José Otoni Júnior, sob

a regência do maestro Ronaldo Ponciano.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras da Sra. Maria Machado Cota

Bom-dia. Exmos. Srs. Deputado José Henrique, 2º-Vice-Presidente da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais; Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral
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do Estado de Minas Gerais; Felipe Willer de Araújo Abreu Júnior, Presidente do

Conselho Estadual do Idoso; Deputado João Leite, Presidente da Comissão de

Segurança Pública da Assembleia Legistaliva do Estado de Minas Gerais, autor do

requerimento que deu origem a este debate público; e Exmas. Sras. Ana Lúcia

Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, representando o

Governador do Estado de Minas Gerais; e Maria Elmira Evangelina do Amaral Dick,

Promotora de Justiça, representando o Sr. Alceu José Torres Marques, Procurador-

Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, é com imensa satisfação e com uma

dose muito grande de emoção que estou neste lugar, porque participei do Estatuto do

Idoso desde o rascunho da lei. Ainda era apenas rascunho e eu já estava lá,

apoiando-o.

Hoje iremos discutir, neste ciclo de debates realizado pelo Poder Legislativo do

Estado de Minas Gerais, esse tema tão importante. Teremos a possibilidade de

apontar algumas coisas relacionadas com a política do idoso. Como este não é um

fórum deliberativo, abordaremos algumas questões relacionadas com o tema. Espero

que este ciclo seja o primeiro de uma série, porque precisamos levar a lei ao

conhecimento não apenas dos idosos, mas também de toda a população. Quem não

é idoso hoje, com certeza amanhã o será. No momento em que o Brasil está entrando

na rota dos países mais envelhecidos, é preciso que tenhamos os pés no chão, a fim

de discutir políticas públicas que atendam à população idosa, não apenas na questão

da saúde, mas também em todas as necessidades do ser humano.

Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Desejo que todos tenham um bom

dia. Espero sermos muito bem-sucedidos na tarefa de hoje, a fim de que gere frutos

para a população idosa de Minas Gerais. Obrigada.

Palavras do Sr. Felipe Willer de Araújo Abreu Júnior

Bom-dia. Está muito bonito olhar vocês daqui de cima. Cumprimento o Deputado

José Henrique, Vice-Presidente da Assembleia Legislativa. Saúdo também a

professora, amiga e companheira Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado

de Desenvolvimento Social. Cumprimento, ainda, a Dra. Maria Elmira. Se vocês não

sabem, metade do Estatuto do Idoso faz referências ao Ministério Público. No País,

podem existir Ministérios Públicos iguais ao de Minas Gerais, mas não existem
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melhores no que diz respeito à atuação em defesa dos direitos das pessoas idosas.

Por isso agradeço muito à Promotora Maria Elmira e a toda a sua equipe. Saúdo

também o Dr. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral de Minas Gerais. A

Defensoria Pública exerce um papel fundamental na garantia de direitos de pessoas

idosas. Como conversamos, iremos procurar, com a Defensoria Pública, o governo do

Estado e o Ministério Público, o fortalecimento e o equipamento do Núcleo de

Atenção à Pessoa Idosa Vítima de Violência da Defensoria Pública. Gostaria de

cumprimentar a Sra. Maria Machado Cota, Presidente da Rede Iberoamericana de

Associações de Idosos do Brasil, companheira de luta. Muitos não conhecem a sua

história, Maria, mas eu, que a acompanho há muito tempo na luta em prol dos direitos

da população idosa, conheço bem a sua atuação nessa área. Saúdo também o

Deputado João Leite, amigo, companheiro e colega de torcida, porque somos

atleticanos; ontem apanhamos. Temos, sempre, de usar a memória. A lei de criação

do Conselho Estadual do Idoso foi iniciativa do Deputado João Leite, a quem

parabenizo e agradeço pela realização deste ciclo de debates, que é o primeiro - mas

ciclo pressupõe continuação. Teremos mais; continuaremos com as nossas palestras

para levar à população idosa e a todos a garantia de direitos.

Não posso deixar de fazer uma referência a quem é hoje uma referência, o Prof.

Aluísio Pimenta, que não pôde estar aqui hoje. Ele ficaria extremamente feliz ao ver

uma Mesa composta por mulheres. Olhamos para o público e vemos que mulheres

são, como ele diz, a essência do todo; elas são a grande maioria. Ainda temos de

aprender, temos uma caminhada muito grande para aprender com as mulheres.

Não vou alongar-me, porque teremos um dia inteiro de trabalho, mas dessa vez

quero levantar um questionamento: estive ontem, em Brasília, e vi ali vários idosos

lutarem pelo fator previdenciário e pelo aumento de 7,7% nas aposentadorias. Não

poderia deixar de falar disso nem que fosse somente para ser solidário. Eles estão ali

nos representando nessa luta. Acho que temos de ajudá-los nessa mobilização. Não

dá para ver um país que ainda não cumpriu seu dever de casa tratar assim os idosos.

Temos de pensar que hoje vivemos em um Estado Democrático de Direito construído

por esses que estão batalhando pelos 7,7% de aumento; se hoje temos eleições, elas

foram construção deles. Escutar, de forma desrespeitosa, um Ministro de Estado
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dizer é isso e pronto, não há discussão, virar as costas e ir embora é muito difícil. Se

este país pode ajudar a Grécia, o Haiti; se pode perdoar dívidas; se pode ter um

Deputado Federal utilizando Refis para financiar e pagar R$260.000.000,00 de dívida

previdenciária de sua empresa, pode também ajudar os idosos. Depois de tudo isso,

será que não podem dar 7,7% de aumento para eles? Se podem perdoar e parcelar a

dívida de um time de futebol com o INSS, não podem dar 7,7%? Essa é uma fala de

indignação, de solidariedade para com aqueles que estão lutando por nós.

Temos de aproveitar este momento para pedir, porque não sabemos quando

voltaremos. Minas Gerais tem em torno de 2.800.000 idosos, número suficiente para

eleger mais de 50% dos componentes desta Casa, mais de 50% de Deputados

Federais e um Senador. Então, vamos aproveitar o momento. Não temos muitos

espaços para a nossa discussão; não sabemos onde nos encontramos na

Assembleia Legislativa. Como estamos caminhando para a maioria, em que comissão

nos incluímos? A de Direitos Humanos fala que há espaço para as minorias, mas já

somos maioria hoje. Gostaríamos que fosse criada uma comissão para o idoso, para

termos um espaço de discussão das garantias orçamentárias dentro desta Casa.

Acho que merecemos e fazemos por onde tentar essa conquista.

No mais, lembro novamente a referência ao Prof. Aluísio Pimenta. Quero dizer que

não foi citado o Servas, que tem sido um bom parceiro, com seu projeto Digna Idade

e com a campanha de valorização de direitos da população idosa. É interessante,

porque, sempre que fazemos uma campanha de valorização, se aumenta o número

de denúncias de violência. Lembrando o professor, quero deixar a todas as amigas

um beijo carinhoso e a todos os amigos, para não ficarem enciumados, um abraço

fraterno. Bom dia! Obrigado pela presença. Que tenhamos um bom-dia de trabalho.

Palavras do Defensor Público-Geral Belmar Azze Ramos

Exmo. Sr. Deputado José Henrique, 2º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa;

Exma. Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Desenvolvimento Social,

representando o Governador Antonio Augusto Anastasia; Sra. Maria Elvira

Evangelina do Amaral Dick, Promotora de Justiça, representando o Procurador-Geral

Alceu Torres Marques; Ilmo. Sr. Felipe Willer de Araújo Abreu Júnior, Presidente do

Conselho Estadual do Idoso; Ilma. Sra. Maria Machado Cota, Presidente da Riaam
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Brasil; Exmo. Sr. Deputado João Leite, Presidente da Comissão de Segurança

Pública da Assembleia Legislativa e autor do requerimento que deu origem a este

debate; demais Deputadas, Deputados, senhoras e senhores; a Defensoria Pública

de Minas Gerais, imbuída do propósito de dar cumprimento às inúmeras atribuições

que lhe são acometidas por suas leis de regência, tem conferido nítida e significativa

prioridade à defesa dos interesses individuais e coletivos das pessoas idosas, numa

compreensão de que os grupos vulneráveis e sensíveis da nossa sociedade

demandam especial proteção do Estado. Daí a Defensoria Pública, instituição

garantista e inclusiva, vem construindo políticas institucionais voltadas para as

pessoas idosas, assim consideradas pela lei como aquelas que têm idade igual ou

superior a 60 anos de idade.

Mediante exitosa parceria desenvolvida com o governo federal, a Defensoria de

Minas concluiu, num período de 10 meses entre o ano de 2008 e 2009, as atividades

iniciais do projeto Centro de Apoio e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa,

tendo cumprido as expectativas e alcançado as metas estabelecidas no convênio

pactuado. Pudemos perceber que o êxito do projeto vem reforçar a

imprescindibilidade da presença da Defensoria Pública no contexto das políticas

públicas de proteção ao idoso, ao exercer seu papel fundamental no acolhimento das

demandas a ela relacionadas, tanto no que diz respeito à busca da reparação dos

seus direitos violados quanto ao trabalho pedagógico institucional de prevenção de

conflitos e de educação em direitos. É por meio da Defensoria Pública que os

segmentos vulneráveis de nossa sociedade, entre os quais se insere a pessoa idosa,

podem exercer na sua plenitude os seus direitos mais elementares, seja no plano do

conhecimento e da conscientização de seus limites e alcance (pela educação em

direitos), seja na repressão dos abusos contra ela cometidos, por meio da busca e da

defesa intransigente dos seus mais justos e fundamentais interesses. Pela execução

do mencionado projeto institucional, foi possível à Defensoria traçar um retrato das

maiores incidências relacionadas à violência perpetradas contra as pessoas idosas,

como, a título de exemplo, a triste constatação de que o baixo grau de escolaridade

do idoso é fator diretamente relacionado à maior sujeição a toda espécie de violência.

A importância de tal constatação está em que a íntima relação entre a menor
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instrução e a ocorrência de violência contra a pessoa idosa demanda que os poderes

constituídos e as instituições democráticas do Estado busquem incessantemente a

idealização e a implementação de políticas públicas e institucionais específicas que

garantam efetiva educação à população de terceira idade em estrito cumprimento,

inclusive aos ditames da Lei Federal nº 10.741/2003 (art. 21), o intitulado Estatuto do

Idoso, medidas que certamente favorecerão não apenas a diminuição dos números

absolutos da violência contra a pessoa idosa mas também a maior possibilidade de

identificação das diversas tipologias de violência pela própria vítima.

No constante trabalho de priorização das políticas voltadas à proteção especial ao

idoso temos sustentado a importância da implementação de órgãos especializados

nas questões relacionadas à terceira idade como forma de garantir maior capacitação

técnica e celeridade na condução dessas.

Sr. Deputado, entrego-lhe o relatório com todo o banco de dados do Núcleo de

Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, nos 10 meses de existência na

Defensoria Pública. E, não antecipando o debate, quero destacar que, na análise

dessas informações, dois colegas Defensores Públicos atuaram efetivamente, a Dra.

Mônica Botelho Cornélio e o Dr. Gustavo Trindade Pimenta. O relatório traz duas

considerações que gostaria de mencionar: Primeiro, que tudo indica a necessidade

de políticas públicas em favor do idoso que se devem pautar pela tentativa de não

judicialização da demanda, seja por uma questão de ordem subjetiva, porque na

maior parte das vezes a violência é perpetrada pelos parentes, e também por ordem

objetiva que diz respeito à tramitação prioritária dos feitos envolvendo os idosos. Mas,

infelizmente, caso tenhamos que judicializar essa questão, a Defensoria propôs a

necessidade de implementação do acesso à Justiça pela pessoa idosa. Seria mais

salutar a existência de políticas públicas que determinem a implantação de varas

especializadas da terceira idade, medida que não garante uma tramitação célere dos

feitos, mas que também propicie que nas demandas haja profissionais, Juízes

Promotores e Defensores, uma efetiva capacitação técnica nas questões afetas à

matéria.

Finalizando a minha manifestação, aplaudimos essa iniciativa da Casa do povo, na

pessoa do Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, representado pelo Deputado
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José Henrique, bem como ao Governo do Estado, aqui representado pela Secretária

de Estado de Desenvolvimento Social, Ana Lucia Almeida Gazzola que,

reconhecidamente, tem se esforçado para melhorar a condição de vida da população

idosa.

A Defensoria do Estado de Minas Gerais coloca-se, mais uma vez, aberta a novas

parcerias que favoreçam a consagração e efetivação da dignidade das pessoas

idosas. Que os trabalhos sejam profícuos e rendam frutos! Muito obrigado.

Palavras da Promotora Maria Elmira Evangelina do Amaral Dick

Bom-dia a todos, inicialmente gostaria de saudar o Exmo. Vice-Presidente da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Deputado José Henrique; Exma. Sra. Ana

Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Desenvolvimento Social, nossa amiga e

parceira, representando o Governador do Estado de Minas Gerais; Exma. Sra. Maria

Machado Cota, Presidente da Riaam; e Exmo. Sr. Deputado João Leite, Presidente

da Comissão de Segurança Pública desta Assembleia e autor do requerimento que

deu origem a este debate; em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a Assembleia

Legislativa pela iniciativa deste ciclo de debates.

Nesta fala de abertura e representando o Dr. José Alceu Torres Marques, Exmo. Sr.

Procurador-Geral de Justiça, cumpre-me ressaltar a importância desta discussão no

momento em que o Ministério Público do Estado também evidencia a sua

preocupação quanto ao combate à violência e aos maus-tratos contra os idosos, o

que está registrado na atual meta do Plano Geral de Atuação do Ministério Público do

Estado. Mais uma vez também, parabenizo a Campanha de Valorização do Idoso

promovida pelo governo do Estado, de cujo lançamento participamos, como forma de

repressão à negligência social e sensibilização de familiares e da sociedade. Quero

informar que o Ministério Público é parceiro do Servas no programa Digna Idade,

mencionado pelo parceiro Felipe. Valorizar o idoso em qualquer situação é essencial

para proporcionar segurança, garantir-lhe participação ativa na sociedade e incluí-lo

nos acontecimentos do dia a dia.

Como sabemos, o censo do IBGE de 2000 revelou que 14.500.000 brasileiros têm

mais de 65 anos de idade, e há possibilidade de se alcançar o número de 34 milhões

em 2025, o que torna urgente a adoção de medidas que efetivamente amparem
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essas pessoas, que, na maioria das vezes, estão em situação de extrema

vulnerabilidade. As iniciativas de debates e campanhas valorizam e conferem

esperanças àqueles que, muitas vezes, não têm voz para brigar e lutar por seus

direitos. Sejamos nós todos essa voz solidária, esse olhar atento, como forma de

respeito àqueles que muito nos ensinaram com a experiência que acumularam ao

longo dos anos. Evidentemente, o Ministério Público é defensor integral do respeito

ao idoso. Muito obrigada e, mais uma vez, parabéns à Assembleia Legislativa.

Palavras da Secretária Ana Lúcia Almeida Gazzola

Bom dia a todas e a todos: Deputado José Henrique, 2º-Vice-Presidente da

Assembleia Legislativa, que neste ato representa o Deputado Alberto Pinto Coelho,

Presidente da Assembleia Legislativa; Sra. Maria Elmira Evangelina do Amaral Dick,

Promotora de Justiça e Coordenadora Estadual do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos

do Ministério Público do Estado, neste ato representando o Dr. Alceu José Torres

Marques, Procurador-Geral de Justiça - nossos grandes parceiros e amigos; Sr.

Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral do Estado, também nosso grande

parceiro e amigo; nosso companheiro de trabalho Felipe Willer, Presidente do

Conselho Estadual do Idoso; Sra. Maria Machado Cota, Presidente da Rede

Iberoamericana de Associações de Idosos do Brasil; Deputado João Leite, Presidente

da Comissão de Segurança Pública desta Assembleia e proponente deste debate;

Deputados Rinaldo Valério e Domingos Sávio; demais Deputados e Deputadas que,

porventura, não tenhamos identificado; minha amiga e companheira de trabalho,

Maria Céres Pimenta Spínola Castro, Subsecretária de Direitos Humanos da Sedese;

Sra. palestrante Ana Amélia Camarano de Mello Moreira, Coordenadora da Área de

População e Cidadania do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea -; e Sra.

Maria Lisboa, também nossa companheira de trabalho e assessora da Subsecretaria

de Direitos Humanos da Sedese, gostaria de fazer uma referência e parabenizar os

corais: Amigos Para Sempre, do CAC; Anos Dourados, do Grupo da Melhor Idade

Anos Dourados; Minas em Melodia, do Clube da Maturidade; e Seicho-No-Iê, da

Seicho-No-Iê. Peço licença para fazer uma referência à minha mãe de 91 anos, Irene

Almeida Gazzola, que, neste momento, certamente nos acompanha.
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Senhoras e senhores, antes de iniciar a minha fala, desejo dizer que este momento

é de oportunidades. Comentei com o Defensor-Geral a oportunidade de lideranças de

vários setores, da articulação dos movimentos sociais dos idosos e de outros campos

da sociedade estarem em sintonia para propor, exigir, implementar e fiscalizar o

conjunto de políticas públicas no campo dos direitos. Como diz a pensadora alemã

Hannah Arendt, o direito fundamental é ter direitos, e este Plenário cheio evidencia e

emblematiza este momento, que também encontra sintonia no governo de Minas

Gerais, com as orientações muito precisas que nos passou o Governador Antonio

Anastasia, quando, junto ao Governador Aécio Neves, nos convidou a integrar a sua

equipe. Devíamos trabalhar a fim de criar uma política de direitos para Minas Gerais.

Essa é a nossa prioridade absoluta, e vejo com muita alegria este momento em que a

Assembleia Legislativa nos reúne aqui por meio da feliz demanda do Deputado João

Leite, que, aliás, já esteve sentado na cadeira que hoje ocupo. Sendo assim, digo ao

Deputado que ele era eu ontem e eu sou ele amanhã ou hoje e espero estar à altura,

Deputado, do trabalho e das diretrizes que V. Exa. nos deixou.

Em nome do Governador Antonio Anastasia, que não pôde estar aqui hoje devido a

compromissos previamente agendados - e quem, com muita honra, estou

representando neste evento -, e em meu próprio nome, saúdo todas e todos os

presentes e ressalto a oportunidade de debates como o de hoje, que indicam a

sensibilidade desta Casa para com temas e questões que, finalmente, estão na

ordem do dia. É legítimo e procedente esperar do Poder Legislativo uma ampla

sintonia com a sociedade que representa e é igualmente legítimo esperar que sejam

feitos esforços para que a percepção dos problemas, sempre cuidadosa, sempre

complexa, possa ser acompanhada das medidas garantidoras do seu

equacionamento.

Como indicam os estudos sobre o envelhecimento da população brasileira, estamos

diante de um cenário em que o segmento etário com mais de 60 anos vem crescendo

aceleradamente. É mais que razoável a expectativa de, no ano de 2025, contarmos

com um contingente de idosos da ordem aproximada de 32 milhões de pessoas, o

que levará a que o Brasil ocupe o 6º lugar no mundo em população idosa. Ora, se, de

um lado, o aumento da longevidade é um dado a ser comemorado, dado que decorre,
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inquestionavelmente, da melhoria das condições de vida, de outro, esse quadro

exige, sobretudo da parte do poder público, uma atenção para tudo de inédito que ele

implica. Viver mais não deve ser nem pode ser dissociado de viver bem e

plenamente. São necessárias políticas públicas ousadas e criativas, direcionadas a

problemas ou necessidades próprias da faixa etária dos idosos, como a saúde, a

educação, a assistência social, o lazer e a promoção de direitos, de modo que essa

etapa da vida, que a todos diz, diretamente, respeito, possa ser uma experiência

efetiva de cidadania, e não uma privação crescente de direitos.

Em nosso país, os idosos ainda não contam - e eu gostaria de acrescentar, com

mais esperança que razão - com a devida e merecida atenção. Mesmo que as

dificuldades, como é típico de qualquer processo social, sofram as modulações de

gênero, classe social, etnia e religião, entre outras, podemos observar, além dessa

diversidade, a recorrência de fatores que oneram a faixa etária como um todo, e

embora tais fatores sejam amplamente conhecidos, vale a pena lembrá-los uma vez

mais, dada a sua contundência. Nossos idosos são vistos, com uma frequência

assustadora, como improdutivos. São alijados da vida social, recebem pensões e

aposentadorias corroídas e têm o acesso vedado a muitos dos bens e serviços

disponíveis em nossa sociedade. Nossos idosos padecem de formas perversas e

menos visíveis de exclusão: exclusão econômica, social e cultural. Isso, sem falar na

melancolia e na solidão, duras experiências de nossa humana condição, tão agudas

entre os idosos. Assim, não é demais dizer que, às dificuldades próprias do

envelhecimento, estamos adicionando, dadas as características de nossas

sociedades, novos obstáculos. Esse é o quadro que deve ser conhecido na sua

integridade por todos nós que lutamos por sociedades mais inclusivas e menos

discriminatórias. Quero apontar, entretanto, para alguns sinais que indicam a

possibilidade de reversão desse cenário ou, pelo menos, da atenuação de suas

consequências. Ao longo das últimas décadas no Brasil, especialmente após a

aprovação do Estatuto do Idoso, presenciamos um aumento significativo de grupos e

centros de convivência. Isso tem possibilitado às pessoas de mais de 60 anos

atividades de lazer e cultura que têm dado visibilidade aos idosos, evidenciando o

fato de que esse tempo de vida é, como os demais, uma oportunidade de realização
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pessoal e de interação social. Aqui temos muito a aprender com o que vem sendo

feito pelos movimentos sociais e pelos idosos. E este Plenário tão lotado é um

emblema e uma reiteração dessas lutas e também de suas conquistas.

A permanência é o traço maior de uma civilização. Perder a memória ou distrair-se

do passado constitui uma ameaça ao futuro, é perder a continuidade do acervo de

lutas e conquistas que, ao longo do tempo, garantiram patamares inéditos de

desenvolvimento, sociabilidade e direitos. O passado que olha para o futuro tem um

rosto: o das pessoas idosas, agentes insubstituíveis de transmissão da história e da

articulação entre as gerações. Lembro aqui o livro da professora Ecléa Bosi “Memória

e Sociedade”, publicado em 1983. Trata-se de um dos trabalhos mais fascinantes

realizados sobre memória coletiva e narra de forma surpreendente as lembranças de

velhos sobre os lugares e práticas sociais da cidade de São Paulo, ao longo do

século XX. Verdadeira denúncia do modelo excludente da sociedade pós-moderna,

ele evidencia a destituição da cidadania dos idosos e o mergulho no esquecimento a

que estão condenados. Os nossos idosos são pontes que guardam nossas origens e

criam as condições que permitem que o olhar, movido pela esperança, volte-se para

o futuro. Mantendo a memória, aprendemos quem somos e de onde proviemos. Sem

a presença da memória, é o futuro, seu companheiro imediato, que, igualmente,

desaparece. Tudo isto torna urgente a construção e a implementação de políticas

ousadas, tecidas coletivamente e comprometidas com o ideal social que repudia toda

forma de exclusão, toda forma de apequenamento humano.

Que este nosso encontro, em tão boa hora promovido pela Assembléia Legislativa

de Minas Gerais, seja um embrião de um pacto social de amplo alcance, voltado para

o atendimento das demandas inerentes à vida das pessoas idosas, condição

inafastável da sociedade justa e inclusiva com que tanto sonhamos e com que

estamos todos crescentemente comprometidos. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Presidente

Exmas. Sras. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de

Desenvolvimento Social de Minas Gerais, neste evento, representando o Governador

do Estado, Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia; Maria Elmira Evangelina do Amaral

Dick, Promotora de Justiça e Coordenadora Estadual do Centro de Apoio Operacional
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das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e

Idosos, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Sr.

Alceu José Torres Marques; Exmos. Srs. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-

Geral do Estado de Minas Gerais; Felipe Willer de Araújo Abreu Júnior, Presidente do

Conselho Estadual do Idoso; Exma. Sra. Maria Machado Cota, Presidente da Rede

Iberoamericana de Associações de Idosos do Brasil; Deputado João Leite, Presidente

da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, autor do requerimento

que suscitou a realização deste ciclo de debates; senhoras e senhores. Cumprimento

também todos os Deputados e parabenizo o Deputado João Leite por trazer a esta

Casa um debate tão importante. Nossa sociedade ainda é muito preconceituosa em

relação ao idoso. Temos muito a avançar. Há poucos dias, em rede nacional,

assistimos a um debate de uma família que estava em São Paulo brigando pela

guarda da mãe, que é uma senhora de Sobrália, perto de Governador Valadares.

Essa briga pela guarda foi parar na Justiça. Uma queria ficar com a mãe, outra queria

contribuir financeiramente e as duas diziam que a terceira não tinha condições de

cuidar da senhora. Na hora em que estavam frente ao Juiz, esqueceram-se de

perguntar onde a mãe queria ficar. Ela disse que gostaria de voltar para a terra,

Sobrália, onde mora seu esposo. E ela voltou para sua terra. Ou seja, a sociedade

ainda enfrenta essas questões com a pessoa idosa muitas vezes por falta de

compreensão e de respeito.

Existem pessoas que, na faixa dos 70 ou 80 anos, ainda se encontram em ótimo

estado de saúde, praticam exercícios físicos, desenvolvem algum tipo de trabalho,

mantêm-se engajadas política e socialmente, colocando sua experiência e

maturidade a serviço de projetos particulares e coletivos, vivendo o processo de

envelhecimento de maneira sábia e produtiva. Isso é possível graças a uma série de

fatores, como a descoberta de novos medicamentos, os avanços gerais da medicina,

os tratamentos preventivos, os hábitos alimentares saudáveis e o aumento da

consciência de que é preciso estimular permanentemente o corpo e o intelecto para

reduzir as doenças degenerativas e prolongar a capacidade de interação com a

família e o meio social.

Envelhecer dessa forma, obviamente, é privilégio de uma parcela muito pequena da
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população brasileira, na qual se incluem os que desenvolvem uma sabedoria própria

e, principalmente, aqueles que, pela condição socioeconômica, têm maior acesso às

informações, bens e serviços que contribuem para a melhoria da qualidade de vida.

Parte considerável dos idosos, contudo, está inserida em uma realidade bem

diferente, enfrentando problemas, como carência de recursos financeiros, doenças

crônicas, mau atendimento nos hospitais e postos de saúde, exclusão do mercado de

trabalho, maus-tratos de ordem física e moral, falta de apoio da família e das

instituições públicas, isolamento do convívio social, abusos e discriminações. O

quadro de precariedade com o qual convive a população em processo de

envelhecimento decorre, em boa parte, da insuficiência das políticas públicas

voltadas para esse estrato social e da incapacidade de implementação das leis e

programas existentes, como a Política Nacional do Idoso, o Estatuto do Idoso e, no

âmbito de Minas Gerais, a Política Estadual de Amparo ao Idoso.

Ainda estamos longe de alcançar o que, com bastante propriedade, recomendam

os planos e instrumentos legais: disponibilizar às pessoas com mais de 60 anos uma

rede de serviços capaz de assegurar os seus direitos básicos, como os que se

referem a saúde, alimentação, cultura, lazer, transporte, respeito e convivência

familiar e social. Em resumo, eles recomendam garantir os direitos concernentes à

cidadania e à dignidade. O desafio de viabilizar esses propósitos, que devem ser

compartilhados entre os poderes públicos e a sociedade, torna-se maior diante dos

indicadores demográficos brasileiros, que apontam para um crescimento acelerado

da população idosa, resultante da redução dos níveis de fecundidade e de

mortalidade e do aumento da expectativa de vida. Dados do IBGE revelam que o

percentual de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos no País passou de

7,3% em 1991 para 8,6% no ano 2000, com a estimativa de que cheguem a 15% até

2025. Esses números representam uma evolução superior a 100% do contingente de

idosos em pouco mais de duas décadas.

Se tais projeções geram preocupação com o impacto do envelhecimento dos

brasileiros nos cofres da Previdência e nos programas de assistência social, podem,

por outro lado, dar origem a um novo enfoque à questão e a uma nova realidade, em

que a população idosa deixe de ser considerada problema para fazer parte da
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solução. Em melhores condições de vida, grande parte desse contingente, com

experiência, maturidade e, em muitos casos, plena capacidade de trabalho, poderá

não apenas prolongar uma existência digna e saudável, como também continuar

concorrendo, de forma efetiva, para o crescimento econômico e o desenvolvimento

social do País. Temos a certeza de que as exposições e debates deste encontro, com

a participação de autoridades e especialistas que vêm se dedicando ao estudo e

aprimoramento das políticas públicas sobre o tema, nos ajudarão a pensar as

condições que viabilizem essa nova realidade.

Agradecemos a todas as pessoas e instituições que colaboraram com a realização

deste evento, que são parceiras no projeto, fio condutor das ações desta Casa, cujo

intuito é contribuir para a construção de uma sociedade melhor. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Neste momento, ouviremos, sob a regência do Maestro Ronaldo

Ponciano, duas músicas que serão apresentadas por um grupo de corais

acompanhados da pianista Else Deslandes Figueiredo e do percursionista Ildel José

Otoni Júnior. As músicas são “Amo em Silêncio” (“Silence is Golden”), letra e música

de B. Crewe e B. Gaudio e arranjo de Valdir Silva; e “Jesus Cristo”, letra e música de

Roberto Carlos e Erasmo Carlos e arranjo de Antônio Chagas.

- Procede-se à apresentação musical.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Bom dia. Queria saudar todos os que

estão aqui nesta manhã na Assembleia Legislativa, nesta data tão importante para a

Assembleia, nesta data tão importante para o Parlamento de Minas, nesse dia tão

importante para Minas Gerais. Antes de compormos a Mesa - já temos alguns

componentes da próxima -, gostaria de cumprimentar os que estão participando deste

ciclo de debates tão importante. Agradeço muito às entidades e a todos que

contribuíram para a realização deste ciclo de debates em todas as reuniões de que

participaram, montando a estrutura deste ciclo. Queria falar nesta manhã sobre um

sentimento que tenho em relação a essa questão.

Estamos vivendo não apenas em Minas Gerais, mas no Brasil, uma inversão

quanto à questão do idoso, dos nossos pais. Tenho o privilégio de ter o nome do meu

avô, esse nome lindo, João Leite da Silva Neto. O sobrenome Leite enseja muitas
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brincadeiras, e sempre brincam comigo por causa dele. Mas fico muito honrado de ter

esse nome. Lembro-me sempre do meu pai, quando passávamos as férias na casa

dos meus avós, dizendo: “João, vá lá, peça bênção a seu avô e pergunte como ele

dormiu”. Eu cresci com a visão da importância de buscar a bênção do meu pai, da

minha mãe, dos meus avós. Queria fazer uma menção especial a minha mãe, D.

Geralda, que deve estar em casa nos assistindo pela TV Assembleia. Quero lhe

mandar um abraço e dizer como ela é importante para a minha vida, para a vida dos

meus irmãos, para os seus netos e bisnetos. Ontem mesmo eu a visitei, e ela fez um

delicioso pão de queijo para mim. Aproveito muito minha mãe. Quero também saudar

a irmã da minha mãe que está aqui, minha tia Marta. Ela está aqui na frente

acompanhando e participando também de toda essa organização.

Temos falhado. O nosso país tem falhado. O nosso Estado tem falhado. Os nosso

pais têm de compor - essa é a minha visão sobre os idosos - um verdadeiro conselho,

um conselho de conselhos, um conselho de bênçãos para o nosso Estado. Como

Presidente da Comissão de Segurança Pública, às vezes tenho oportunidade de

visitar as cadeias de Minas Gerais. As nossas cadeias estão cheias de filhos e filhas.

Minas Gerais começou o ano de 2003 com 20 mil presos. Hoje já estamos com 49

mil. Se continuarmos dessa maneira, deveremos ter, em 2011, 79 mil presos. No

Brasil já são mais de 500 mil presos. Nós nos esquecemos de ouvir os nossos pais.

Estamos nos esquecendo de buscar as bênçãos de nossos pais. Hoje, os jovens, as

crianças não pedem mais a bênção aos pais, aos avós, aos tios. Não pedem mais

que eles desejem prosperidade em sua vida; que a vida seja de paz, de sossego. Era

isso que eu pedia ao meu avô e ao meu pai. Esquecemo-nos de buscar os conselhos

e as bênçãos dos nossos pais.

Em versículo da Bíblia, nos profetas menores, em Oséias, há um trecho em que

nosso Pai Eterno diz assim: “Meu povo está sendo destruído por falta de uma

palavra, de um conselho”.

Há dois anos, perdi meu pai, mas lembro-me de todas as vezes em que marcava

reunião com ele para pedir um conselho, querendo saber o que ele achava de

determinado fato. Lembro-me especialmente de uma vez em que ele me disse: “Não

faça isso.” Saí da casa dele pensando que ele já não tinha mais tantas informações e
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que o conselho dele não estava certo. Foi o maior erro que cometi na minha vida até

hoje, por não ter atendido ao conselho do meu pai.

Termino minha fala contando um episódio que ocorreu ontem. Acompanhei o Pastor

Franklin Graham, filho do Pastor Billy Graham, um dos maiores pastores batistas da

história, que falou em cultos da maioria dos Presidentes americanos mais recentes. O

Pastor Franklin disse-me que o pai dele está com 91 anos, e pediu-me que trouxesse

um abraço e uma bênção dele para os brasileiros, mas achava que não valeria a

pena porque os brasileiros não se lembrariam mais dele. Disse-lhe que nos

lembrávamos do Pastor Billy Graham. Segundo o filho, o Pastor Billy Graham, com

seus 91 anos, não escuta bem, mas, se as pessoas chegarem perto dele, ele as

enxerga muito bem. Há duas semanas, ele estava em casa, na Carolina do Norte,

quando chegou lá o Presidente Obama para pedir que um dos pais da nação

americana, o Pastor Billy Graham, desse um conselho a ele e fizesse uma oração por

ele. Estamos precisando disso. Precisamos pedir os conselhos e a bênção de vocês

para o nosso Estado, para o nosso país, porque nossa sociedade está naufragando

por falta dos conselhos e da bênção dos nossos pais.

A Assembleia Legislativa está honrada com a presença de vocês. Talvez fiquemos

discutindo o envelhecimento da população, as políticas públicas para o idoso, mas

Minas e o Brasil precisam acordar e ver que nós é que precisamos de vocês,

precisamos de seus conselhos. Os líderes de Minas Gerais precisam da orientação

de vocês. Por isso, são muito bem-vindos. Espero que da discussão deste ciclo de

debates nasça um conselho de pais, de líderes, de idosos, para aconselhar, orientar e

abençoar o Estado de Minas Gerais e o nosso país.

Agora, passaremos às palestras sobre o tema: “O envelhecimento no Brasil e a

análise do Estatuto do Idoso.”

2º Painel

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa as Exmas. Sras.

Ana Amélia Camarano de Mello Moreira, Coordenadora da Área de População e

Cidadania do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Maria Céres Pimenta

Spínola Castro, Subsecretária de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de
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Desenvolvimento Social; e Maria Elmira Evangelina do Amaral Dick; o Exmo. Sr.

Felipe Willer de Araújo Abreu Júnior; as Exmas. Sras. Maria Machado Cota e Silvânia

Coelho Barrozo, 1ª-Secretária do Conselho Estadual do Idoso de Minas Gerais; e a

Deputada Maria Tereza Lara, Vice-Presidente da Comissão de Segurança Pública

desta Casa.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença da Exma. Sra. Elizabeth

Leitão, Secretária Municipal Adjunta de Assistência Social de Belo Horizonte.

Com a palavra, a Sra. Ana Amélia Camarano de Mello Moreira, Coordenadora da

Área de População e Cidadania do Ipea, para a sua exposição sobre o tema “O

envelhecimento no Brasil - breve contextualização”.

Palavras da Sra. Ana Amélia Camarano de Mello Moreira

Bom dia a todos! Em primeiro lugar, agradeço muito o convite desta Casa para

participar deste evento, o que me deixa muito honrada. Trouxe algumas questões

para debatermos o envelhecimento da população brasileira e as implicações para o

bem-estar da população idosa e a qualidade de vida e a sua relação com a

seguridade social. Minha apresentação discutirá a relação entre envelhecimento

populacional, o bem-estar da população idosa e alguns mecanismos de proteção

social existentes na política brasileira.

Em virtude do tempo restrito, focarei nas duas questões ligadas ao aspecto

econômico da população idosa, o que teria a ver com a sua participação nas

atividades econômicas e na geração de renda. Em meus trabalhos, parto do princípio

de que a população idosa, tal como definida pelo Estatuto do Idoso, uma população

de 60 anos e mais, é uma população muito heterogênea. Quando nos referimos a 60

anos e mais, estamos falando de pessoas que têm 60, 70, 80, 90 e 100 anos - há

quase 30 mil centenários na população brasileira. Ter 60 anos é muito diferente de ter

80, que é muito diferente de ter 100, e há demandas diferentes para as políticas

públicas. Além de esse grupo chamado idoso ser diferenciado pela questão da idade,

é diferenciado pelas trajetórias que essa população experimentou ao longo de sua

vida. Como chegamos aos 60 anos dependerá de como nascemos e de como

passamos a vida. Além disso, as trajetórias são marcadas pelas diferenças sociais,
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regionais e raciais existentes na população brasileira.

As políticas sociais também partem da hipótese de que os mitos, os estereótipos e

os preconceitos relativos à população idosa tanto podem reforçar as diversidades

existentes nessa população quanto reduzi-las. É senso comum fazer associação

entre envelhecimento e dependência, porque, num certo momento da vida, a

população começa a experimentar fragilidades físicas, mentais e cognitivas que

fazem com que perca a capacidade de gerir o seu cotidiano, assim como a de gerar

renda para o seu sustento. Mas parto da hipótese de que essa dependência pode ser

reduzida pelas políticas sociais.

Aqui, nos centraremos na política da seguridade social. A minha apresentação é

composta por quatro partes. Farei uma rápida descrição sobre as mudanças do bem-

estar social da população idosa entre 1988 e 2008; as mudanças recentes na política

de seguridade social voltadas para essa população; uma análise dessa mudança nos

arranjos familiares, na redução da pobreza e na participação das atividades

econômicas; e, finalmente, algumas perspectivas para o futuro dessa população.

Estou trabalhando com alguns indicadores para medir essa qualidade de vida, que,

do ponto de vista de renda, da seguridade econômica, da condição econômica, é a

posse de renda, porque quem é dependente é quem não tem nenhuma renda. Os

indicadores são os seguintes: proporção de idosos sem rendimentos; proporção de

idosos morando em domicílios considerados pobres; e proporção de idosos que não

vivem em casa própria. Hoje, estima-se que existam no Brasil 18 milhões de idosos.

Desses, aproximadamente 1.900.000, ou seja, 9%, não têm nenhuma renda,

dependem de alguém para o seu sustento; 85% desses idosos, ou seja, a maioria,

são mulheres casadas que não trabalharam ao longo da sua vida ativa, ao longo da

sua vida adulta e que, hoje, dependem da renda do marido. Na morte deles,

certamente, receberão pensão do marido para o seu sustento. Essa proporção de 9%

é mais baixa que a verificada em 1988, ano da Constituição, que foi um marco

importante para a qualidade de vida da população idosa.

Comparo 1988 com 2008, porque são 20 anos pós-Constituição. Essa proporção

era 29%, ou seja, houve uma redução de 20 pontos percentuais no número de idosos

sem rendimentos. Houve um ganho muito grande nesse período: a maioria desses
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idosos era composta por mulheres; o número de idosos que vivem em domicílios

pobres caiu de 29% para 8,5%; e o número de idosos que vivem em casa própria

aumentou de 79% para 88%. Podemos dizer que houve ganhos na qualidade de vida

no tocante à renda desse segmento populacional. A maior parte dessa renda é

proveniente dos benefícios da seguridade social. Há algumas especificidades na

política de seguridade social, como, por exemplo, a possibilidade de acúmulo de

benefícios sociais, tais como pensão por morte e aposentadoria por tempo de serviço.

Isso acontece para 12% das mulheres. Pode acontecer para homens também, mas,

como homens não ficam viúvos - geralmente eles morrem antes das mulheres -,

apenas 2% dos homens acumulam duplo benefício. Por essa razão, entre os não

idosos, as mulheres são mais pobres que os homens e, entre os idosos, os homens

são mais pobres que as mulheres. Apesar da importância da renda da seguridade

social, a renda vinda do trabalho - por isso coloquei a questão da atividade

econômica - ainda é importante para os idosos, principalmente no caso do homem.

Ela é responsável por 34% da renda dos idosos do sexo masculino e por 12% da

renda das mulheres.

A proporção da renda que vem de transferências familiares, ou seja, doação de

membros da família, é muito baixa. Esse gráfico mostra isso. A primeira barra

representa os homens, e a segunda, as mulheres. A parte azul de cada barra significa

a renda vinda do trabalho. A parte vermelha é a renda vinda da aposentadoria. A

parte verde é a renda advinda de pensões por morte. Vejam como a barra

representativa das mulheres tem muito mais verde que os homens. Aquela parte

douradinha, bem pequenininha, uma listinha amarelinha representa a renda advinda

de transferências feitas por membros das famílias. É insignificante para homens e

muito pequena para mulheres. As outras cores representam outras rendas, como

aluguéis e juros.

Outra particularidade que ocorre no Brasil é que as transferências de renda feitas

por membros das famílias estão ocorrendo no sentido contrário do que se esperava:

esperava-se que, nessa fase da vida, os idosos tivessem muito mais necessidade da

ajuda material de seus filhos, da geração de baixo, que esses membros os

ajudassem mais. Esperava-se que as transferências fossem ascendentes, da geração
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de baixo para a geração de cima, mas têm sido muito mais descendentes, da geração

de cima para a geração de baixo. Para que tenhamos ideia da magnitude disso, em

2008, aproximadamente 77% dos idosos recebiam algum benefício social. Isso

atingia 23% do total de famílias brasileiras. Quase 1/4 das famílias brasileiras utiliza o

benefício da seguridade social do idoso.

Setenta e sete por cento dos idosos recebem benefício social e 37% estão no

mercado de trabalho, ou seja, há também uma possibilidade de acúmulo do trabalho

com a aposentadoria. A legislação brasileira permite que o aposentado retorne ao

mercado de trabalho, sem nenhum prejuízo, sem nenhuma perda. Isso é possível,

porque melhores condições de saúde permitem que o idoso permaneça no mercado

de trabalho até idades mais avançadas.

Trabalhar, para a pessoa idosa, pode significar não só uma renda mais elevada - o

trabalho tem o papel de complementar renda -, mas também maior autonomia física e

mental, além de maior integração social. A participação no mercado de trabalho é

muito importante, principalmente para os homens, como fator de integração social.

Hoje, com programas de capacitação, a inovação tecnológica reduz a necessidade do

esforço físico, o que permite a permanência do idoso, por mais tempo, no mercado de

trabalho. As atividades requerem menos esforço físico. O importante é que haja uma

política de capacitação e atualização do idoso, para que possa participar e contribuir

para o processo da inovação tecnológica. A participação do idoso no mercado de

trabalho tem uma função de complementar a renda. Quem participa mais do mercado

de trabalho são os mais qualificados; os mais escolarizados e os menos

escolarizados são as duas pontas. A saída precoce do mercado de trabalho para uma

pessoa de qualificação elevada, principalmente do profissional liberal, tem um custo-

oportunidade elevado. Confiamos mais num advogado mais experiente, num médico

mais experiente, certamente pessoas mais velhas. Então, a saída do mercado de

trabalho aos 60 anos se dá muito cedo, porque seu custo-oportunidade é muito alto.

O indivíduo de baixa qualificação precisa estar no mercado de trabalho para

complementar sua renda.

Quando comparamos as rendas, vemos que os idosos que estão melhor

financeiramente são aqueles homens que trabalham e são aposentados. Eles
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recebem R$755,00 a mais por mês em comparação àqueles idosos que apenas

trabalham, que são os segundos melhores colocados. Em terceiro lugar, colocam-se

os idosos que são apenas aposentados. Aqueles que trabalham e não são

aposentados ganham R$360,00, em média, a mais que aqueles que estão apenas

aposentados.

Esse gráfico nos mostra o seguinte: o primeiro conjunto é de homens; o segundo é

de mulheres. Vemos que o aposentado que trabalha está lá em cima; depois, vem o

aposentado que só trabalha, o aposentado e outros. Vemos claramente que a

aposentadoria traz uma perda de renda. Por isso, o aposentado realmente precisa

voltar ao mercado de trabalho para galgar uma posição melhor.

O que aconteceu em termos de política? O grande avanço foi a Constituição de

1988, que introduziu o conceito de seguridade social. Até 1988, tanto a política de

saúde quanto a política de previdência eram acopladas ao fato de o indivíduo ter uma

carteira de trabalho. Ele só tinha direito à saúde, se estivesse vinculado ao INPS. Ele

tinha de ir ao INPS e dependia da carteira de trabalho. Para ter renda, tinha de ter

contribuído ou trabalhado. A cidadania do indivíduo era regulada pela participação no

mercado de trabalho. Até o benefício de assistência social para o idoso carente

dependia de cinco anos de trabalho ou de um ano de contribuição. A Constituição

deixou de ser ligada apenas ao “status” de trabalhador e adquiriu uma conotação de

cidadania: as pessoas têm direito porque são cidadãs. Assim, criaram-se três tipos de

benefícios: a aposentadoria, que é devida pela contribuição; a pensão por morte, pela

qual, se o indivíduo que morreu contribuiu, seu companheiro ou companheira tem

direito ao benefício da assistência social; e uma pensão para aqueles que não

cumpriram o histórico de contribuição. Como já vimos, o benefício tem

desempenhado papel importante na redução da associação entre idade avançada e

vulnerabilidade econômica.

A série de benefícios pagos na primeira linha tem crescido ao longo do tempo, de

1988 a 2007, pela seguridade social. Vou falar rapidamente do impacto. Além da

redução da pobreza, há outro impacto importante dessa política de geração de renda,

seja do ponto de vista do trabalho, seja do ponto de vista da seguridade social, para a

família do idoso. A contribuição da renda do idoso na renda das famílias, em 2008, foi
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de 58%; a da mulher foi de 39%. Portanto, mais da metade da renda da família do

idoso vem do idoso. Se está havendo ganhos para a população idosa, existem

dificuldades de inserção na vida adulta para a população jovem. A entrada no

mercado de trabalho, as relações afetivas instáveis, os filhos fora do casamento, tudo

isso está retardando a saída do filho adulto de casa. Cresce, então, o número de

filhos adultos morando na casa de idosos. Por outro lado, diminui-se a proporção de

filhos adultos que trabalham morando com idosos, que passa de 73% para 69%,

embora tenha aumentado a frequência à escola. Quer dizer, os filhos também têm

retardado a saída da casa dos pais, porque os requisitos do mercado de trabalho

incluem maior escolaridade. Em suma, há mais filhos morando com idosos, menos

filhos trabalhando e mais filhos estudando. Como há menos filhos trabalhando, a

contribuição deles para a renda familiar diminui, e aquela renda passa a ser a mais

importante. Estou falando isso para mostrar a importância do benefício social na

renda não só do idoso, mas na da sua família. Isso é importante porque uma mexida

na questão da renda do idoso vai afetar não só o bem-estar dele, mas também o de

toda a sua família. Ou seja, uma modificação no benefício acarreta mudança na

redistribuição da renda futura da população brasileira.

As tradicionais maneiras de financiar a seguridade ou a Previdência Social não

serão suficientes para garantir o benefício para os idosos do futuro, até porque, para

a renda da Previdência, isso está acoplado à questão da contribuição, e quase 50%

da força de trabalho brasileira não está contribuindo para a seguridade social. Então,

isso não lhe vai garantir o benefício da aposentadoria no futuro. E o benefício da

prestação continuada, que hoje beneficia 10% dos idosos, não terá capacidade fiscal

para beneficiar 50%. O grande desafio hoje é colocar esses jovens adultos no

mercado formal. Isso é importante para permitir, no futuro, a sustentabilidade do

sistema e a geração de renda para essa população. Muito obrigada. Desculpem-me

de ter ultrapassado o tempo.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Maria Céres Pimenta Spínola Castro,

Subsecretária de Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social, para

apresentar o tema “Análise do Estatuto do Idoso: balanço e perspectiva para
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promoção dos direitos do idoso”.

Palavras da Sra. Maria Céres Pimenta Spínola Castro

Bom-dia. Quero dizer ao coordenador dos trabalhos que não falarei sobre os

ganhos do Estatuto, porque o pessoal fará isso na parte da tarde. Quero falar sobre

uma questão que nem sempre é tratada de maneira bem clara, que são os direitos

humanos dos idosos. Começarei me reportando a uma frase do nosso Hino Nacional

que sempre me chamou a atenção: “Dos filhos deste solo és mãe gentil”. A nossa

pátria deve ser uma mãe gentil para nós, os filhos deste solo. E o nosso país, a nossa

pátria, o nosso solo só será gentil se considerar que todos e todas sejam íntegros,

autônomos, emancipados e sujeitos de direito. Gostaria de dizer que a gentileza da

mãe gentil, a nossa pátria, deve considerar todos nós, homens e mulheres, nas

nossas mais diferentes condições, nos nossos direitos de cidadão.

Chamou-me atenção a exposição da Ana Amelia Camarano, que disse que as

pessoas envelhecem e que a nossa população está envelhecendo, e envelhecendo

com histórias e trajetórias diferentes. Somos pessoas, sujeitos de direito, mas com

condições de vida muito diferentes. Então, separei um trechinho da escritora Simone

de Beauvoir sobre idosos: (- Lê:) “As representações do velho e da velhice que se

refletem no modo como são tratados na sociedade resultam tanto das circunstâncias

materiais de cada sociedade quanto de seu sistema de valores e crença, sofrendo

mudanças em sociedades diferentes e, ao longo do tempo, dentro de uma mesma

sociedade”. Estou falando tanto na condição de Subsecretária de Direitos Humanos

como na condição de pessoa idosa. Entro nas estatísticas da Ana Amélia Camarano:

tenho mais de 60 anos, sou aposentada e continuo trabalhando. Precisamos saber

sobre os idosos na sociedade: como somos representados socialmente, como vive

essa população e quais são as trajetórias diferentes que cada segmento dessa

população teve e tem nesta sociedade. Se as políticas públicas se sustentam na

noção de direito, as políticas públicas de seguridade social devem avançar em

relação às aposentadorias e outros elementos referentes aos direitos que outras

pessoas conquistaram nessa sociedade para ter uma vida mais tranquila, mais

saudável, ainda que falte muito a ser percorrido. Se as políticas públicas são

fundadas nas garantias de direitos, pela perspectiva dos direitos humanos,
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concretizam esse cidadão, que é sujeito de direito. O que são essas concretizações

que a ideia de direitos humanos nos propicia? Muitas vezes achamos que a ideia de

direitos humanos se aplica de forma genérica, mas não: os direitos exigem que se

concretize num grupo ou numa pessoa específica o conjunto de direitos que deve

exercer. Portanto, os direitos são iguais para todos, mas têm que ser especificados

nas condições de vulnerabilidade que a trajetória da vida coloca para aquela pessoa.

As crianças têm direitos; foram constituídas como sujeitos de direito no século XX.

Antes, nem sequer eram percebidas como sujeitos de direito, mas como adultos em

miniatura, e a elas deveria ser solicitado comportamento de adulto. Devemos nos

lembrar de que a Constituição de 1988 formula determinados direitos para os idosos,

mas nos tornamos sujeitos de direito, na concretude da nossa condição de pessoas

de mais de 60 anos, a partir do Estatuto do Idoso, que materializa determinadas

formulações e aplicações dos direitos de todos. O direito a uma vida saudável é de

todos, mas como se aplica na condição específica da criança e do adolescente?

Como se aplica na condição específica de uma criança indígena ou quilombola?

Como se especifica e se aplica no caso dos idosos? Precisamos pensar que a noção

de direito foi constituída de forma clara na Constituição, especificada e materializada

concretamente para um segmento populacional - o caso do idoso, no Estatuto do

Idoso. De que forma temos de atuar, na perspectiva de superar os impasses na

política pública, os déficits e os “gaps”, com a variedade da qualidade de vida e a

variedade da trajetória dos indivíduos que compõem esse segmento populacional?

Como disse a Ana Amélia Camarano, a nossa velhice dependerá muito das

condições de vida que tivemos ao longo dos anos. São essas as trajetórias: onde

vivemos, em que família nascemos, em que condições habitamos; em que condições

fomos instruídos. Também a visão dessa população nos diz - não apenas a sua

memória - a trajetória da nossa sociedade. Esperamos que os velhos do futuro, os

nossos jovens de hoje, tenham melhores condições que os atuais, pedindo bênção ou

ouvindo conselhos. Queria perguntar a vocês que representação a sociedade tem do

idoso. A Profa. Ana Lúcia disse que, muitas vezes, o idoso é visto como improdutivo,

dependente, incapaz. Essas são condições a que podemos chegar. A minha mãe tem

94 anos. Ainda que não seja minha dependente economicamente, depende de mim



____________________________________________________________________________
516

ou da minha família ou das minhas irmãs em uma série de coisas. Ela é dependente

não apenas por causa dos seus 94 anos, mas por sua condição de saúde. Entretanto,

também sou muito dependente da minha mãe, do afeto, do carinho. É preciso reforçar

e ver a representação social do idoso em nossa sociedade. É importante

trabalharmos para que essas representações sejam, de um lado, respeitosas, e de

outro, absolutamente abertas à possibilidade da diversidade da população idosa,

diversa na trajetória, nas condições e na maneira de ver e enfrentar a vida e de se

relacionar com o mundo e a sociedade. Diversidade não pode ser confundida com

desigualdade. Temos de ser diversos, porém iguais, e o direito do idoso é

necessariamente que todos tenham vida saudável, integração ao convívio familiar e

comunitário, cultura, lazer, saúde, assistência e proteção. Quero dizer que, do ponto

de vista dos direitos humanos, em relação a esse segmento populacional e todos os

outros, temos de garantir os direitos, já estabelecidos na lei. Temos também de

prospectar os direitos, que não são dados para sempre, mas também criados. O

Estatuto dos Idosos, enquanto uma lei positiva, criou uma série de direitos. Então,

temos de prospectar os direitos, acompanhando os movimentos sociais, vendo como

a sociedade está representada nesse segmento populacional e onde estão as

representações que produzem desigualdade, discriminação e exclusão. Então,

devemos prospectar direitos, garantir direitos, promover direitos, proteger os cidadãos

no seu direito e restaurar direitos violados. São esses os cinco verbos de ação que

me parecem fundamentais na área dos direitos humanos para garantir que a

população idosa da nossa cidade, do nosso Estado e do nosso país seja considerada

um sujeito de direito, autônoma, emancipada e feliz. Muito obrigada a todos.

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Já temos duas manifestações por “e-mail”. Uma

é da Associação Comunitária dos Moradores da Região do Jaraguá, em Belo

Horizonte: “Senhores, fico feliz com esse debate público de valorização das políticas

em prol do idoso. Para melhor atender nossa comunidade e contemplado com um

telecentro, optamos, inicialmente, por um curso básico de informática direcionado à

melhor idade, de 55 a 80 anos, e muito nos surpreendemos com a procura e a

manifestação de alegria dos alunos ao entrarem no mundo digital que hoje lhes

permite comunicarem-se com parentes e amigos”.
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Também do Município de Poços de Caldas, do Sr. Marcos Duarte Figueiredo:

“Desejamos recomendar o conhecimento do projeto desenvolvido pelo Servas-MG,

por meio da Sedese, chamado Pequenas Reformas e Ampliações, que possibilita às

entidades resolverem questões assistenciais de grande relevância. O Lar dos

Velhinhos de Poços de Caldas participou do programa, com reforma e ampliação do

refeitório e cozinha para atendimento, o que permitiu ainda o aumento da capacidade

de acolhimento de idosos carentes. Passou a atender 85 idosos num ambiente

saudável e acolhedor. Agradecemos ao Servas-MG”.

O Servas, como todos sabem, é o Serviço Voluntário de Assistência Social do

Estado, presidido pela Dra. Andrea Neves. O Programa Dignidade é desenvolvido em

parceria com a Sedese e recebe o apoio do Ministério Público do Estado. Ele oferece

suporte às instituições que atendem a população idosa do Estado, garantindo

investimento para estrutura física, aquisição de equipamentos e utensílios e

capacitação de pessoal nas áreas administrativa e de atendimento aos idosos.

Maiores informações no “hot site” deste ciclo de debates, na página da Assembleia

Legislativa.

Passo a palavra à Sra. Maria Elmira Evangelina do Amaral Dick, Promotora de

Justiça e Coordenadora Estadual do Centro de Apoio Operacional das Promotorias

de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos do Ministério

Público de Minas Gerais, que disporá de 15 minutos para sua exposição sobre o

tema.

Palavras da Promotora Maria Elmira Evangelina do Amaral Dick

Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a Mesa na pessoa do ilustre Deputado

João Leite, parabenizando-o novamente por esta iniciativa e também pelo ciclo de

debates feito na TV Assembleia com os demais colegas Deputados, extremamente

enriquecedor. Gostaria também de cumprimentar a Dra. Joana Margareth, da

Delegacia Especial de Proteção ao Idoso, e os servidores do Centro de Apoio

Operacional, aqui representados por minha Analista Jurídica Júnia Rezende. Quero

iniciar a minha fala pontuando uma meta do Ministério Público do Estado de Minas

Gerais: a fiscalização das unidades de atendimento aos idosos, uma das nossas

preocupações, e exporei para os senhores direitinho o motivo. Desde 1988, a



____________________________________________________________________________
518

Constituição Federal determina à família, à sociedade e ao Estado o dever de

amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade,

defendendo a sua dignidade e bem-estar e garantindo o seu direito à vida, como

preconiza o art. 230. Entretanto, somente 15 anos depois - e isso foi elaborado com

intensa participação das entidades de defesa dos interesses das pessoas idosas -, foi

aprovado no Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente o Estatuto do Idoso,

que ampliou em muito a resposta do Estado e da sociedade às necessidades das

pessoas idosas. Obviamente, esse estatuto veio em razão de evidentes e constantes

maus-tratos aos idosos, que fizeram com que houvesse uma mobilização, uma luta

mesmo, para se garantirem esses direitos. Tratando dos mais variados aspectos da

vida, abrangendo desde os direitos fundamentais até novos tipos penais,

estabeleceu-se uma sucessão de direitos, visualizando o idoso como ser constituído

de corpo, mente e espírito, prevendo a preservação do seu bem-estar integral e

apontando instrumentos que assegurem efetivamente o seu bem-estar. Diante dessa

nova ferramenta normativa de tamanha completude, surge um oceano infindável de

atuações do Ministério Público. E por onde começar? A defesa das pessoas

hipossuficientes em condições de desigualdade, desfavorecimento e vulnerabilidade

se constitui em um interesse social urgente e não deveria ficar para depois.

Antes do início deste debate, conversei com a Profa. Maria Ceres sobre a urgência

de se implementarem realmente as políticas para o idoso por uma única razão muito

óbvia: o idoso tem pressa, e nós, que somos autoridades e temos o dever de

implementar essas medidas preconizadas no Estatuto do Idoso, temos que nos

mobilizar e implementar uma rede de defesa ao idoso em razão dessa pressa

evidente. Nossa atuação visa assegurar e preservar não só os seus direitos sociais,

como também o seu direito à vida, à saúde, ao bem-estar, ao amparo, à cidadania, à

liberdade, à dignidade e à segurança e também a sua autonomia, independência e

participação efetiva na sociedade, tanto na sua forma difusa como na coletiva. Trata-

se de um trabalho não apenas jurídico, mas também preocupado com o aspecto

político, social e econômico, visando à efetiva inclusão do idoso na sociedade e

respeitando, também como disse a Profa. Maria Céres, a sua diversidade. Mesmo

porque direito à vida não deve ser entendido somente como o direito de estar vivo,
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mas de permanecer vivo com tudo que se tem direito, em real posição de dignidade,

inclusive lazer, convivência e laços familiares.

Permeia todo o Estatuto do Idoso a manutenção dos laços familiares ou o seu

resgate. Então, existe uma preocupação evidente de manter o idoso sempre próximo

de seu núcleo familiar original. Passamos a transformar necessidades em ações

concretas no campo do direito, e essa também é uma função do Ministério Público:

dar movimento à letra da lei, impulsioná-la, fiscalizar a sua execução para melhor

garantia àqueles que se encontram em condição de vulnerabilidade. Dessa maneira,

cabe ao Ministério Público combater todas as formas de violência praticadas contra

os idosos. Os idosos são vítimas de violência física, social, moral e psicológica.

Devemos observar ainda a indiferença familiar, decorrente, por exemplo, quando há

apropriação da renda dos idosos, que se tornam reféns de suas próprias famílias.

Temos violências várias como acidentes de trânsito, transporte e quedas. Aliás, não é

raro um idoso chegar à nossa presença e dizer que foi vítima de uma queda, alegar

que se machucou porque caiu em um degrau, mas, na verdade, sofreu uma violência

real e não quer denunciar o agressor e, para preservá-lo, transmuda a violência para

queda acidental. Há ainda violências decorrentes de homicídios e suicídios. Temos

que combater uma série de violências a que os idosos estão sujeitos.

Entre essa imensa gama de atuações a enfrentar, é preciso combater a violência e

os maus-tratos decorrentes de uma não apropriada realidade, o que diz respeito a

entidades de atendimento e abrigo de idosos. Essa é uma das atuais metas do

Ministério Público do Estado de Minas Gerais que está preconizada no Plano Geral

de Atuação da Procuradoria-Geral da Justiça. Com essa preocupação premente e em

razão do acirramento das condições de pobreza da população e do aumento no

número de pessoas em situação de abandono pessoal e material advindas de um

processo de exclusão sociofamiliar, além da própria vulnerabilização das condições

de sobrevivência de pessoas sem vínculo familiar, tem-se evidenciado a necessidade

de soluções que visem ao acolhimento dos idosos. Dessa forma, esforços têm sido

feitos para aprimorar o trabalho de fiscalização dessas entidades de longa

permanência. De acordo com o plano do Ministério Público e aproveitando a

oportunidade, nós do CAO das Pessoas com Deficiência e Idosos estamos lançando



____________________________________________________________________________
520

essas diretrizes para adequar as entidades de atendimento, sobretudo o

institucionalizado, uma vez que o combate à violência e aos maus-tratos aos idosos

está entre as metas anunciadas pela Procuradoria-Geral.

A fiscalização das entidades de atendimento é contínua porque, à medida que

ocorre a primeira, temos uma fotografia do momento. Quando a fiscalização se opera,

adequamos e regularizamos as eventuais irregularidades que possam existir no local,

as quais acabam evidenciando uma situação precária e de maus-tratos aos idosos

abrigados. Ao caminhar nessa direção, ambiciona-se atender o art. 4º do Estatuto do

Idoso, em que está disposto que nenhum idoso será objeto de nenhum tipo de

negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão; e todo atentado a seus

direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei.

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais está lançando as diretrizes para

que o Promotor de Justiça, ao realizar a fiscalização, possa adequar prazos para que

as irregularidades sejam sanadas quando for possível. No caso de as irregularidades

serem tamanhas que não haja condição de saná-lás, caberá ao Ministério Público

ajuizar uma ação coletiva para a suspensão das atividades daquela entidade ou

mesmo a sua dissolução. O que estamos propondo como meta ou como fiscalização

mais apurada das entidades de atendimento? Essa fiscalização já acontecia no

Ministério Público de Minas Gerais, e agora estamos aprimorando esse olhar atento

para as entidades.

Primeiro, observamos a condição de moradia, pois entendemos que essas

entidades de atendimento de longa permanência não são uma instituição de saúde,

mas sim uma instituição de moradia. Temos de verificar as questões de

acessibilidade física e arquitetônica dessas moradias; por exemplo, se há calçadas

com piso antiderrapantes, escadas com corrimão e proteção e segurança efetiva ao

idoso ali abrigado. Temos de verificar também as questões de privacidade e de

saúde. Quando falamos em saúde, temos de verificar se há promoção ou acesso à

saúde para o idoso que está abrigado na instituição, como, por exemplo, um médico

contratado pela família, um centro de saúde, um médico do Programa de Saúde da

Família que pode procurar ou o inverso, um médico do PSF que possa dar

atendimento na própria unidade asilar. Verificamos também a limpeza, a higiene, os
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medicamentos, a presença de uma equipe qualificada, a assistência social, a

integração social, a promoção de atividades culturais e de lazer; como está o

processo emocional de adaptação dos idosos nessa institucionalização; a

regulamentação legal da entidade e os quesitos relacionados à própria privacidade e

pessoalidade do idoso. Verificamos se o idoso é tratado pelo seu nome próprio, que

faz parte do seu patrimônio e da sua própria identidade. Cada idoso deve ser tratado

nessa entidade de atendimento pelo seu próprio nome. Verificamos desde a questão

da saúde, da higiene e das questões prementes até essa questão de como está

sendo tratado e se há a manutenção ou o resgate do vínculo familiar com os parentes

que ficaram lá fora.

Há um olhar atento e apurado do Ministério Público para várias questões e direitos,

todos abordados no Estatuto do Idoso. Essa proteção asilar, embora seja uma

medida de caráter excepcional, é um direito que lhe deverá ser fornecido da melhor

maneira possível, a fim de se manter um padrão de habitação compatível com as

necessidades dos idosos, bem como lhes oferecer alimentação regular e higiene

indispensáveis às normas sanitárias e com essas condizentes. Para melhor

atendermos os idosos, destinatários especiais da nossa atenção, e para lhes

oferecermos o envelhecimento digno de um cidadão do futuro, temos buscado meios

para fazer com que as entidades, sejam governamentais, sejam privadas, que

compõem a nossa sociedade funcionem. Garantir cidadania plena aos idosos

significa fortalecer a democracia, possibilitar a sua inclusão social efetiva na

sociedade e não permitir a sua discriminação. Isso significa também um trabalho

contínuo que necessita da participação e vigilância de cada um de nós, brasileiros

que lutamos e acreditamos na viabilidade de uma sociedade mais humana e mais

justa e de, em consequência, um mundo melhor.

Inicialmente, falei sobre o ciclo de debates de que o Deputado João Leite e outros

colegas participaram. Gostaria de destacar a fala do Deputado Durval Ângelo, que já

foi nosso parceiro em outras lidas, e também do Deputado Vanderlei Miranda. Os

dois mencionaram o mandamento bíblico “honrar pai e mãe” como uma promessa de

longevidade. Evidentemente, temos de ressaltar esse mandamento e dizer que todo

jovem tem de cuidar do seu idoso, mas não podemos nos esquecer de que não é o
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jovem que tem de cuidar do idoso, mas aquele que está na condição de jovem, pois,

no futuro, estará na condição de idoso. Propusemos esse projeto para termos uma

sociedade melhor. Contamos com a colaboração de todos. Muito obrigada pela

atenção.

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Com a palavra, Silvânia Coelho Barrozo,

Secretária do Conselho Estadual do Idoso, que falará pelo Conselho.

Palavras da Sra. Silvânia Coelho Barrozo

Bom dia a todos! Cumprimento os membros da Mesa. Agradeço a oportunidade e

parabenizo os que falaram anteriormente, principalmente a Promotora Maria Elmira,

que falou muito bem e citou as instituições de longa permanência, que é um dos

pontos que mencionaremos. O Conselho Estadual do Idoso agradece o convite.

Queremos falar sobre o motivo da criação do Conselho, que é um marco importante

para o idoso no País inteiro. Cada Estado tem o seu Conselho. O de Minas Gerais foi

criado em janeiro de 1999, com algumas competências, entre elas apresentar

questões junto aos órgãos de segurança e justiça para promover o debate e,

principalmente, fiscalizar todo assunto voltado para o idoso, além de zelar pela

política estadual do idoso e indicar as prioridades. Compete a nós participar e fazer

com que isso se torne um acontecimento importante, porque as nossas crianças

estão envelhecendo.

A Política Nacional do Idoso é um marco importante. A política estadual do idoso

caminha lado a lado com o Conselho Estadual do Idoso. Buscamos fazer com que o

idoso seja respeitado, acompanhado e ouvido todo o tempo. Apresentaremos

algumas ações que ainda são um pouco crianças porque o Conselho Estadual do

Idoso é muito novo.

Entre as ações do Conselho, está a fiscalização das instituições cadastradas, como

o Conselho, centros de convivência, instituições de longa permanência, além da

criação e a ampliação dos Conselhos Municipais do Idoso. Quando se iniciou a nossa

gestão, em 2004, eram somente 25, hoje já temos cerca de 200 conselhos

municipais. É grande o avanço. Em 2008 e em 2009, houve a participação ativa da

Assembleia no PPAG, com ações em prol do idoso em todos os sentidos: saúde,

educação e inclusão digital. Estamos fazendo um trabalho de regionalização dos
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Conselhos Municipais do Idoso por intermédio de regionais no próprio Estado, como

forma de unificação e promoção de mais informações.

Na criação e veiculação da campanha de valorização da pessoa idosa, tivemos

uma participação importante. Isso está vinculado ao Disque-Denúncia dos direitos

humanos. Durante três meses de campanha, foi divulgada uma propaganda sobre o

idoso com o cantor Luciano. Houve um aumento muito grande de denúncias, em

torno de 60%, e, na maioria das vezes, relacionadas a maus-tratos. O percentual de

34% do aumento dessas denúncias refere-se a abandono do idoso. Nesse ano, o

aumento de 55% se referiu a maus-tratos. Temos uma notícia muito ruim, que é a

posição do idoso no 2º lugar em relação às denúncias do Disque Direitos Humanos.

Isso não traz nenhum motivo para comemorações.

Há uma iniciativa legal a respeito do olhar em prol do idoso. Faremos um breve

comentário sobre isso, porque aqui há pessoas muito mais experientes que eu para

falar sobre esse assunto. Como aqui já foi citado, a Constituição Federal de 1988

mudou a seguridade social de forma mais positiva para o idoso. A Loas começou a

dirigir, de forma mais significativa, um olhar sobre o idoso, e, em 1994, surgiu a

Política Nacional do Idoso. A política estadual do idoso, que é a Lei nº 12.666, que

nos orienta no Conselho Estadual do Idoso, e a Resolução n° 6.264 institucionalizam

a Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso, pela qual procuramos acompanhar

o que acontece com o idoso dentro de sua casa. A criação do Conselho Estadual do

Idoso e do Estatuto do Idoso culminou, hoje, numa mudança favorável relativamente

à política atual.

A Loas traz dois avanços importantes. Ao idoso que não tinha um rendimento

garantido, garantiu um salário mínimo como benefício mensal e também o Benefício

de Prestação Continuada ao Idoso - BPC -, a partir de 65 anos, mesmo que não

tenha contribuído com nada. Esse é um marco diferencial para o idoso que acabava,

com idade avançada, dependendo da sua família. E a política estadual de amparo ao

idoso propõe, na área da saúde, que lhe seja garantido atendimento especial, o que

ainda está um pouco vagaroso. Também destina aos idosos programas habitacionais

relativos a casas-lares, que ainda está engatinhando e que não vemos acontecer da

forma como deveria. O programa de assistência social inclui condições de
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habitabilidade, de moradia do idoso.

Citei esses pontos, e mais para frente vocês verão o porquê. A professora do Ipea

se referiu a um dado, que é o envelhecimento. Como vocês podem ver por esse

gráfico do IBGE, a população brasileira está envelhecendo de forma muito rápida e

grande. Se o analisarmos no contexto do envelhecimento veremos que o poder

aquisitivo do idoso está cada vez menor. Hoje a política salarial do idoso aposentado

- vocês sabem - é problemática. E, na questão do envelhecimento, um grande

problema é a reivindicação dos idosos, com relação à saúde e à falta de política de

inserção ao trabalho, pois muitos aposentam e necessitam de outro trabalho. Mas

queremos pontuar um problema que é crescente e silencioso, que muitas pessoas

ainda não conhecem ou sobre o qual quem conhece não fala: falamos do

envelhecimento da população que não tem uma complementação de renda que lhe

permita se sustentar dentro de casa, o que faz com que o idoso tenha um vínculo

familiar fragilizado ou mesmo inexistente.

Sabemos que muitos idosos envelhecem sozinhos porque perdem os filhos ou eles

os abandonam. E a realidade deles passa a ser viver numa instituição de longa

permanência - Ilpi. Trata-se de um mal necessário e cruel para os que têm de entrar

numa instituição filantrópica para idosos. E digo isso porque o idoso que tem uma

renda de R$2.000,00 ou R$3.000,00 pode pagar uma boa entidade de longa

permanência onde terá de tudo, além de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, que

não é o caso das filantrópicas. Estamos pontuando as filantrópicas porque são um

problema crescente.

E o que são as Ilpis? Têm sido residências coletivas ou instituições de saúde do

idoso, que é o que não queremos que aconteça. Acreditamos que a residência do

idoso não tem de ser um hospital, embora ele necessite de amparo médico, de

enfermeiro, de cuidador. Mas como fazer essa linha divisória entre hospital e

instituição de longa permanência, para que o idoso possa sentir-se em casa? Ele tem

o vínculo familiar quebrado, não tem uma família, está fragilizado. Atualmente, as Ilpis

são regulamentadas pela Resolução da Diretoria Colegiada n° 283 - RDC n° 283 -, da

Anvisa e da Diretoria Colegiada. Ela procura fazer com que as Ilpis tenham mais

condições de atendimento, como foi dito aqui pela nossa colega, como rampas,
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corrimões e infraestrutura, toda uma modificação em prol daquela pessoa que está

fragilizada. E temos também a Promotoria de Justiça do Idoso, que hoje está fazendo

trabalho de orientação e acompanhamento, que é importante, porque é criado um

marco legal para que ele seja seguido e obedecido. Mas a questão que gostaria de

colocar é: quem custeia essas melhorias, essas adequações, o custo com pessoal

especializado? Quem vai proporcionar essa gama de necessidades, para que essa

instituição filantrópica possa atender ao idoso que está lá fragilizado, geralmente sem

benefício, sem ter de onde tirar um valor a mais para custear aquilo? E a instituição

tem de cumprir a legislação tanto da RDC quanto da Promotoria de Justiça.

Um dado do Ipea de 2008: mais de 100 mil pessoas vivem em Ilpis no Brasil. É um

dado alarmante. Vemos hoje que o abandono familiar é um fator agravante. Este é

um “slide” de um evento de que participamos pelo Conselho, em que perguntamos:

quais políticas públicas estão sendo elaboradas para o idoso que precisa da proteção

de alta complexidade, em específico a instituição de longa permanência de idosos?

As políticas de fiscalização, de orientação, as normas da Vigilância Sanitária, todas

elas já sabemos. Elas acontecem, são implantadas e devem ser executadas. Aliás,

são legalizadas para que sejam executadas. Mas a pergunta é: quem custeará isso?

Um dado que obtivemos do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça

de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos - CAOPPDI - mostra

que a fragilidade dos recursos financeiros é uma realidade dentro das Ilpis

filantrópicas. São dados - não sei se estão defasados, talvez os dados do Ipea

estejam mais avançados - que mostram que, em Minas Gerais, temos em torno de

654 lares de idosos, que podem oscilar, crescendo ou diminuindo, seria preciso um

dado mais atualizado. Dos Municípios, 453 possuem lares de idosos contra 400 que

não possuem. Essas Ilpis filantrópicas são 82%; 11% são particulares e 8% não

informaram.

As Ilpis fiscalizadas pela Vigilância Sanitária são 22%; as não fiscalizadas são 53%;

e as fiscalizadas sem alvará sanitário são 15%. A ausência de um alvará sanitário

traz muitos problemas para a instituição. Um deles é não receber recursos do

governo. Esse é um assunto maior, no qual não entraremos. Mas a fonte de recursos

para Ilpis filantrópicas vinda de algum órgão federal é praticamente zero. Isso é um
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dado agravante. Ao compararmos o envelhecimento da população - a população

fragilizada com vínculo familiar ausente, quem vai cuidar desse idoso, se ele não tem

um amparo aqui?

Trabalho com instituições de longa permanência de idosos. Aqui, em Minas Gerais,

são inúmeras. Na Grande Belo Horizonte, são 27. Visito todas elas constantemente.

Na terça-feira, visitei duas em Caeté. Quando vemos aqueles velhinhos sentados no

sofá, abandonados pela família, com a menor condição de vida, nossos olhos se

enchem d’água. Viemos aqui para falar sobre o que se passa. Mas deixo o convite

para que cada um visite uma instituição e veja o que é o abandono do idoso dentro de

um lar desses. Essa precariedade é culpa do lar? Não. Primeiro, a obrigação de

cuidar do idoso é da família. Se a família não cuida, a obrigação é do Estado. Se o

Estado não está amparando, o terceiro setor está segurando a barra. Precariamente,

com vários problemas, com muitas normas e regulamentações, vai caminhando. Aqui,

nesse dado, entre os motivos mais frequentes de encaminhamento de idosos para as

Ilpis estão: falta de família, 22%; carência financeira, 21%; abandono familiar, 27%;

outras situações que não conseguimos definir, 15%; saúde debilitada, 14%. Quando o

idoso está com a saúde debilitada, vai sozinho ao Ilpi? Não, é a família que o leva,

porque o idoso não dá conta de ir ou não quer ir. Apenas 1% vem espontaneamente,

ou seja, de vez em quando aparece um idoso por vontade própria. Mas esse querer ir

tem seus motivos: maus-tratos e assédio moral. O idoso constituiu a família e a casa,

mas é obrigado pelos filhos a sair dela. E há outras situações difíceis também.

Antes que meu tempo acabe, mostrarei para vocês como vive uma Ilpi. É um

universo que parece estar escondido, mas é muito fácil de conhecer. Diante do

contexto de envelhecimento mostrado aqui, pretendemos dizer que passou da hora

de se criar uma gestão de recursos voltada para o atendimento desse público

específico. Quando falamos em canalizar recursos, não é para a instituição, para o

centro de convivência nem para a Prefeitura, mas para o idoso. Quando esse recurso

vai para esse segmento, o beneficiado será ele, pois quem vai recebê-lo é um idoso.

A instituição receberá o idoso com melhor condição, com o quarto mais arejado, com

as normas da RDC aplicadas. O fechamento de uma Ilpi ocorre, em geral, pela falta

de recursos. Não vou demorar muito, porque meu tempo está acabando. O
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fechamento de uma Ilpi ocorre pela falta de suporte administrativo, de recursos, de

repasse do Município que ignora a situação daquela Ilpi. As Ilpis filantrópicas vivem

de ações como bingos, almoços beneficentes e situações variadas.

Rapidamente, mostrarei para vocês um pouco desse universo. Quem quiser pode

acessar depois essas informações no “site” da Assembleia Legislativa. Lá mostramos

o custo de um idoso em uma Ilpi. Elaboramos um balanço mostrando uma instituição

de Belo Horizonte, e o que recebemos do Município é muito abaixo do necessário

para promover essa infraestrutura. Os dados ficarão acessíveis para quem quiser

examiná-los depois.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer ao Servas, pedindo-lhe que continue

com o projeto Digna Idade, um dos poucos que existem e desenvolvem um trabalho

de respeito e valorização do idoso por meio de ações contínuas, que procuram

melhorar cozinhas, refeitórios e banheiros de instituições. O Servas trabalha em todo

o Estado de Minas Gerais. Por suas ações, ressaltamos a importância da continuação

desse programa.

Finalizo deixando uma pergunta para a Mesa e todo Plenário: sem apoio do Estado,

para onde caminhará o idoso institucionalizado em Minas Gerais? Como vimos no

“slide”, nos últimos cinco anos, a Sociedade São Vicente de Paulo, uma das mais

antigas e tradicionais que trabalham no atendimento ao idoso, fechou seis instituições

por falta de recursos e de apoio do Estado e do Município. Isso ocorre em todo o

Estado. Há falta de acompanhamento e de infraestrutura da própria instituição,

porque o idoso precisa de um lugar próprio para receber assistência. Chamamos a

atenção porque são necessários mais recursos do Estado, principalmente para o

idoso que está com o vínculo familiar quebrado, número, aliás, que ainda vai crescer

e muito. Muito obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Agradeço a participação da Silvânia. Agradeço a carinhosa

manifestação do Prof. Dr. Paulo Ernesto Antonelli. Com a palavra, a Sra. Maria

Machado Cota, Presidente da Rede Iberoamericana de Associações de Idosos do

Brasil.

Palavras da Sra. Maria Machado Cota
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Mais uma vez, bom-dia. Inicialmente, agradeço à organização do evento o convite

para falar da população-alvo, necessitada de maior atenção das políticas públicas,

das quais queremos ser protagonistas. Não queremos ser apenas beneficiados,

queremos ser atores também.

Fiz uma evolução histórica sobre a questão do estatuto do idoso, já que estou no

lugar de idosa. O envelhecimento da população é um fenômeno mundial

incontestável e deve ser comemorado como uma conquista da era moderna, e não

encarado como um problema para os governantes, como ouvimos tantas vezes das

autoridades e dos técnicos dos governos, que alardeiam principalmente os gastos da

Saúde e da Previdência Social.

Para se fazer uma análise correta desta conquista, a Lei nº 10.741 - Estatuto do

Idoso -, antes é necessário fazer uma viagem no tempo, conhecer um pouco da

legislação brasileira e até alguns acordos internacionais dedicados a esse segmento

populacional, que levam em conta, entre outras coisas, a melhoria da qualidade de

vida dos idosos.

É importante saber que a construção dessa lei foi fruto de um longo processo de

discussão envolvendo setores do governo, sociedade, estudiosos do assunto,

profissionais iniciados na temática e no atendimento dos idosos e os próprios idosos

preocupados com sua situação, que atuaram com protagonismo, ainda embrionário,

mas foram capazes de manifestar suas necessidades e desejos.

É necessário conhecermos a legislação que pavimentou a construção dessa lei.

Marcos legais internacionais: Declaração Universal dos Direitos Humanos - 1948; I

Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento - Viena, Áustria - 1982, que não incluiu

os países do Terceiro Mundo, mas principalmente os países europeus; Protocolo de

San Salvador - 1988; VI Conferência Intergovernamental Iberoamericana de

Cooperação Técnica - Riicotec - Lisboa, Portugal - 2001; II Assembleia Mundial sobre

o Envelhecimento - Madrid, Espanha - 2002. Marcos legais nacionais: Constituição

Federal de 1988; Lei nº 8.080, de 1990, que cria o SUS e estabelece que a saúde é

direito de todos; Lei nº 8.213, de 1991, que melhora em alguns pontos a questão da

Previdência Social; Lei nº 8.742, de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social - Loas -;

Lei nº 8.842, de 1994, que é a Política Nacional do Idoso - PNI -, lei extremamente
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importante; e, finalmente, a Lei nº 10.741, de 2003, que é o Estatuto do Idoso.

Após a II Assembleia Mundial, em 2002, foram realizadas várias avaliações em

forma de jornadas no Chile, na América Central e em outros países, com o objetivo

de medir o impacto que ela causou, principalmente em países com poucos recursos

para implementar o Plano Internacional de Madri sobre o Envelhecimento, resultado

do evento mundial. O Brasil sediou o Madri + Cinco, que teve o objetivo de avaliar

principalmente a situação dos países da América Latina em relação à aplicação do

Plano de Madri. As recomendações tiradas nessas assembleias e nos seus

desdobramentos têm funcionado como motor de propulsão para alcançarmos a nossa

meta de melhoria da qualidade de vida da população idosa.

A princípio, a Lei nº 10.741, de 2003, o Estatuto do Idoso, foi bastante contestada

por setores do governo e mesmo por instituições ligadas à área do conhecimento,

considerando-se desnecessária mais uma lei de proteção, afinal já existia a lei da

PNI, e até argumentavam que o Estatuto acabaria substituindo a PNI, quando, na

verdade, seu objetivo maior era ser um instrumento para se cobrar o cumprimento de

toda e qualquer legislação existente, inclusive a PNI.

Temos de ressaltar o papel das entidades da sociedade, que, desde o início do

processo, foram constantes no apoio, com a presença nas discussões e na

divulgação do projeto em tramitação no Congresso Nacional. Cabe destaque às

seguintes entidades, sem prejuízo do mérito daquelas que aderiram ao longo do

processo: Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas - Cobap -; CNBB;

Associação Nacional de Gerontologia - ANG -; SSVP; Rede Iberoamericana de

Associações de Adultos Maiores - RIAAM. Como ainda não tínhamos constituído a

Rede no Brasil naquele momento, estivemos em vários eventos internacionais em

que os países latino-americanos Espanha e Portugal acharam por bem manifestar e

encaminhar moções de apoio para que essa lei fosse aprovada.

Impactos da Lei nº 10.741, de 2003. A aprovação do Estatuto do Idoso trouxe

muitas mudanças para a população idosa, e, passados menos de dez anos, podemos

comemorar, com certa satisfação, os resultados alcançados. A lei aprovada

contempla pilares importantes da existência do homem, como o direito à vida, à

liberdade, ao respeito, à dignidade, ao meio ambiente acessível, à saúde. Tivemos
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muitos avanços na parte da saúde, como a criação da PNI; a caderneta de saúde do

idoso; a implantação do PSF, com ênfase em atendimento da pessoa idosa; a

elaboração do guia prático do cuidador do idoso, preparando as pessoas para cuidar

dos idosos nas suas residências; o Decreto nº 5.296/2004, que regulamenta a Lei nº

10.048, de 2000, que estabelece o atendimento prioritário; a Portaria nº 399/2006,

que institui a internação domiciliar no âmbito do SUS e inclui a assistência à saúde do

idoso como prioridade no Pacto pela Saúde, em 2006.

Direito a educação, cultura, esporte e lazer. Não entrarei em detalhes.

Direito à profissionalização e ao trabalho. Com o advento do Estatuto do Idoso, é

vedada a discriminação ao idoso quando da admissão em qualquer emprego ou

trabalho.

Direito à Justiça. O Ministério Público passou a ser guardião dos direitos dos

idosos. Fiscaliza para que não haja ações de violência e de maus-tratos ao idoso não

só na família, mas também na sociedade. Além disso, tem chamado o poder público

para os pactos de cumprimento da legislação.

Direito ao transporte interestadual gratuito. Todos conhecem esse direito, que não é

somente das pessoas que têm idade superior a 65 anos, mas das que têm 60 anos

ou mais.

Direito à assistência social. Isso foi abordado por um palestrante anterior.

Desafios. A lei está posta, está aí, mas temos muitos desafios. A legislação

brasileira para idosos é moderna, não necessita, pelo menos por enquanto, de

ajustes. Tem servido de referência para outros países. Na América Latina, em geral, o

atendimento ao idoso depende da sensibilidade da primeira-dama, diferentemente do

Brasil, onde estamos construindo políticas públicas capazes de perpassar os

governos, independentemente de sua ideologia. Isso é muito importante; não

dependemos da sensibilidade das primeiras-damas.

Diante das leis modernas existentes, e até por isso mesmo, temos grandes desafios

para tornar realidade na vida do idoso o que está na lei. Há necessidade urgente de

pensarmos estratégias para vencer os desafios, que, com certeza, passam pela

educação. Por meio dela, é possível provocar mudanças de conceitos e

comportamentos de crianças, jovens, adultos e dos próprios idosos, sendo possível
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construir uma nova imagem sobre si mesmo, podendo até mesmo sair da condição

de dependência para o verdadeiro protagonismo.

Os desafios são muitos, mas não há lugar para o esmorecimento ou para a derrota

antecipada. Temos de acreditar no nosso potencial de fazer diferente. Entre os muitos

desafios, devemos combater o analfabetismo entre os idosos e adultos, porque os

adultos serão idosos daqui a pouco.

Outros desafios são: dificuldade de levar conhecimento e consciência da

importância da Lei nº 10.741, de 2003, a idosos ou não, em razão da grande

extensão territorial; sensibilizar e capacitar profissionais para atendimento básico do

grande contingente de idosos - em mais de dez anos, seremos o 6º país mais

envelhecido do mundo; o tempo exíguo para pensar políticas públicas e preparar

pessoas para atender os idosos - nós, que pensávamos ser um país de jovens, de

repente descobrimos que somos um país de idosos; incentivar os profissionais a

capacitar-se para uma abordagem diferenciada aos idosos; criar conselhos de idosos

em todos os Municípios brasileiros, para que tenham acesso aos recursos do Fundo

Nacional do Idoso, garantido pela Lei nº 12.213, de 20/1/2010, que entrará em vigor a

partir de 1º/1/2011.

Outro grande desafio é organizar os idosos em entidades bem articuladas,

comprometidas com uma orientação séria, de modo a não se tornarem presas fáceis

de pessoas pouco escrupulosas.

E, por último, lutar para colocar em prática o que está previsto na Lei nº 8.842, ou

seja, a PNI, reafirmada na Lei nº 1.741, o Estatuto do Idoso, recomendado nas

conferências municipais, estaduais e nacional dos direitos do idoso.

A conquista dos direitos. Sobre isso, trouxe uma mensagem que quero dirigir aos

militantes, sejam eles idosos ou não, por terem coragem de acreditar nisso. (- Lê:)

“Tenha sempre presente que a pele se enruga, o cabelo embranquece, os dias

convertem-se em anos... Mas o que é importante não muda... A sua força e convicção

não têm idade. O seu espírito é como qualquer teia de aranha. Atrás de cada linha de

chegada, há uma de partida. Atrás de cada conquista, vem um novo desafio.

Enquanto estiver vivo, sinta-se vivo. Se sentir saudades do que fazia, volte a fazê-

lo. Não viva de fotografias amareladas...
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Continue, quando todos esperam que desista. Não deixe que enferruje o ferro que

existe em você. Faça com que, em vez de pena, tenham respeito por você.

Quando não conseguir correr através dos anos, trote. Quando não conseguir trotar,

caminhe. Quando não conseguir caminhar, use uma bengala. Mas nunca, nunca se

detenha.”

Sejam estas palavras, de Madre Tereza de Calcutá, um norte para a nossa luta, um

alento na nossa caminhada e um espelho onde possam refletir-se nossas convicções,

servindo de estímulo à nossa persistência para a superação dos desafios

encontrados.

Finalmente, quero fazer uma solicitação. Tudo isso pode deixar de ser realidade se

a reforma tributária que está sendo proposta passar nos moldes em que está. Faço

um apelo para que a Assembleia promova também debates sobre a reforma

tributária, para que, conhecendo-a, possamos rejeitar, apoiar e interferir para que seja

modificada. Caso contrário, tudo o que foi construído até aqui cai por terra e morrem

nossas esperanças.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

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 aos expositores.

As questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição

prévia. Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes que

fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada

a formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos

para fazer sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as respostas.

A Presidência informa que os participantes poderão formular perguntas aos

expositores por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia. Informamos que os

telespectadores da TV Assembleia também poderão participar dos debates. Para

isso, basta que acessem o “site” da Assembleia, www.almg.gov.br, e preencham o

formulário para envio das perguntas; que telefonem para 0800-7092564.

Queremos solicitar aos participantes que não fizeram suas inscrições pela internet,

por telefone ou pessoalmente que preencham a ficha cadastral, que se encontra na
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secretaria do evento. O preenchimento dessa ficha é essencial para que o nome do

participante passe a figurar no banco de dados da Assembleia Legislativa, a fim de

que possa receber convites para novos eventos. É importante que façam suas

inscrições. Queremos que participem de outros eventos. Essa ficha está na entrada

do Plenário. Por favor, preencham-na, pois a Assembleia quer conversar mais com

vocês.

A ata deste ciclo de debates, contendo a transcrição completa das exposições e

dos debates, será publicada no “Diário do Legislativo” do dia 12/6/2010. Aos

interessados em gravar em vídeo as reuniões deste ciclo de debates esclarecemos

que não será possível fornecer cópias das gravações, visto que haverá reprise do

evento pela TV Assembleia nos seguintes dias e horários: dia 3 de junho, quinta-feira,

às 9 horas, abertura e parte da manhã; às 14 horas, parte da tarde do dia 27 de maio.

Debates

O Sr. Presidente - Vou começar com a pergunta de Rafael Alves Pereira,

encaminhada por “e-mail” e dirigida à Dra. Maria Elmira. Ele gostaria de saber por

que a Promotoria de Defesa do Idoso não é competente para atuar na defesa dos

idosos em questões previdenciárias junto ao Ipsemg. Como há mais perguntas para a

Promotora, vamos fazê-las em bloco. Temos também perguntas que serão feitas

oralmente à senhora. Uma é da Dra. Joana Margarete, Delegada Titular da Delegacia

Especial de Proteção ao Idoso, a quem solicito posicionar-se junto ao microfone para

fazer seu questionamento à Dra. Maria Elmira pelo prazo de 3 minutos.

A Delegada Joana Margarete Leite Penha - Na verdade, não quero nem perguntar,

mas agradecer, principalmente ao nosso Deputado João Leite, por esse carinho e

atenção especial ao idoso. Até que enfim alguém está lembrando de nós, das

políticas públicas para o idoso. Agradeço à nossa querida e amada Promotora, que

luta com muita garra e que nos está ajudando muito, principalmente na Delegacia do

Idoso. Reafirmo que agora temos a mediação, o Projeto Mediar está na Delegacia do

Idoso.

A situação da nossa Delegacia é muito precária, mas, aos poucos, com a ajuda da

Promotora e do Deputado, vamos mudar isso. Estou sentida hoje, porque, mais uma

vez, não estou vendo nenhum representante nosso, da Polícia Civil. A Maria Elmira,
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minha amiga, explicou-me, e acredito que não houve o convite. Não tomei

conhecimento, mas deve ser porque estou sozinha na Delegacia do Idoso, que

comportaria quatro ou cinco Delegados. Tenho estatísticas revelando que a cada dia

o número de denúncias aumenta; há sobrecarga de serviço na delegacia. Conto com

poucos policiais para fazer intimações, cumprir ordens de serviço e verificar a

veracidade dos fatos que chegam pelo Disque 181. Atualmente conto somente com

duas escrivãs. Mas o nosso projeto está nas mãos do Deputado Viana, não me

lembro o nome completo.

O Sr. Presidente - Doutor Viana.

A Delegada Joana Margarete Leite Penha - Exatamente. Quero que o nosso

Deputado João Leite nos ajude com o projeto da implantação da delegacia da forma

que deve ser, uma Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso e Deficiente.

Ontem mesmo saí de lá às 20 horas porque estava fazendo várias ocorrências

cabíveis na Lei Maria da Penha com apenas duas escrivãs. É o filho que agride a

mãe, é a filha que agride o pai. Os filhos separados estão voltando para a casa dos

pais, e os idosos estão sofrendo as consequências. Também a droga é um fator que

está dominando os lares, e a família dos idosos tem como consequência a ida para a

Delegacia do Idoso.

Aqui tudo é muito bom, todos falam muito bem, mas a teoria é uma coisa e a prática

é outra. Vocês têm que ir à Delegacia do Idoso para ver o que está acontecendo,

principalmente em Belo Horizonte, onde o índice de violência, maus-tratos e

abandono ao idoso está crescendo a cada dia. Temos que cuidar disso.

Dou os parabéns ao Deputado João Leite, à nossa Promotora, que nos está dando

todo apoio. Parabenizo-os pela realização deste ciclo de debates e acredito que

participarei do próximo ciclo, representando a Polícia Civil e a nossa Delegacia. Muito

obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado Dra. Joana. O Dr. Wellington esteve aqui até há pouco

acompanhando o debate. Com a palavra, Ana Lúcia de Souza Carvalho, da

Associação Eclética de Aposentados. Faça a sua pergunta à Dra. Maria Elmira.

A Sra. Ana Lúcia de Souza Carvalho - Bom dia, gostaria de me dirigir à Dra. Maria

Elmira porque queria que ela aprofundasse um pouco mais a questão dos maus-
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tratos. Tenho visto que os crimes contra o idoso sempre recaem em maus-tratos. Fica

muito difícil provar a violência no âmbito privado. Não é possível mensurar essa

violência porque o próprio idoso, temendo pela sua segurança e pelo seu isolamento,

omite-se. Aí, o Poder Público fica inviabilizado de caracterizar melhor essa violência

como crime e punir o culpado. Obrigada.

O Sr. Presidente - Pergunta de Marlene Rodrigues: “Quando fui fazer a inscrição do

cartão que dá direito a passar na roleta do ônibus, pediram-me comprovante de

residência. Infelizmente, o cartão só servirá para Belo Horizonte, e moro no Conjunto

Cristina, em Santa Luzia”.

A Promotora Maria Elmira Evangelista do Amaral Dick - A primeira pergunta sobre

Promotoria de Defesa do Idoso não ser competente para atuar na defesa dos idosos

em questões previdenciárias, juntamente ao Ipsemg, é uma questão de atribuição. É

uma questão puramente objetiva.

Com relação à manifestação da Dra. Joana Margarete, gostaria de parabenizá-la e

dizer que já fizemos uma visita à sua Delegacia, e seu trabalho é muito interessante.

Existem algumas dificuldades, mas entramos em contato com o Dr. Marco Antônio,

Chefe de Polícia. Há preocupação da Chefia da Polícia Civil em ser parceira do

Ministério Público nessa rede de combate à violência e aos maus-tratos contra

idosos. Também há preocupação da Polícia Militar de atuar em conjunto com o

Ministério Público para combater a violência e os maus-tratos aos idosos. Somos

parceiros da Polícia Militar em várias questões. Estivemos com a Dra. Joana

Margarete e o Dr. Marco Antônio. Há boa vontade e excelente possibilidade de

parceria para realizarmos trabalho conjunto e formarmos essa rede. Esperamos que

em breve isso se concretize e consigamos alcançar os resultados pretendidos em

conjunto.

Em relação à pergunta muito pertinente da Sra. Ana Lúcia de Souza Carvalho, fiz

comentário sobre a imensa dificuldade de se mensurar essa violência, fator que

acaba sendo rotineiro. Muitos idosos, senhoras ou senhores, chegam com

machucaduras ao Ministério Público ou às delegacias, levados por filhos ou parentes,

e dizem que houve queda, nenhuma violência de ninguém. Como disse a Sra. Ana

Lúcia, há dificuldade de se mensurar e de se apurar o autor porque há receio, por
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diversos fatores, como a possibilidade de a pessoa agredida ser refém da família, e

até por proteção: se denunciar, pode sofrer alguma sanção. O combate à violência e

aos maus-tratos aos idosos é uma luta que temos de fazer para que as pessoas se

sintam seguras e nos digam o que está acontecendo. Temos de ter em mente que,

nessa fase, como a Profa. Céres e as nossas parceiras de Mesa bem disseram, as

pessoas estão sensibilizadas, fragilizadas, perdem o seu vigor físico e a própria

identidade. Temos de nos lembrar que, infelizmente, estamos numa era bastante

tecnológica. Antes a sociedade se pautava na família e preconizava muito o respeito

aos mais velhos, à sua sabedoria e ao seu conhecimento, como disse o Deputado

João Leite. Hoje, com base na estrutura atual, é dada ênfase à velocidade, à rápida

divulgação do conhecimento, à pressa, ao vigor físico ou seja, é dada ênfase a uma

série de qualidades, valores ou características que a pessoa idosa não possui.

Evidentemente, o idoso fica numa posição de vulnerabilidade.

Em relação à pergunta da Sra. Ana Lúcia de como mensurar, trata-se de um

trabalho difícil, mas de sensibilidade e de proteção dessa rede que temos de montar

junto à sociedade, ao Ministério Público, à Polícia Civil, às entidades de classes, às

Secretarias Estaduais e Municipais, para os idosos se sentirem mais seguros e nos

dizer o que está acontecendo. Assim, poderemos ajudá-los e reprimir o abuso ou a

violência que sofrem. Evidentemente, Sra. Ana Lúcia, esse é um trabalho que temos

de realizar. É um trabalho difícil, mas já conseguimos, na nossa prática, alguns

avanços. A Dra. Joana Margarete também deve ter inúmeros exemplos disso na

delegacia, pois todos os dias atende essa questão. Até já conversamos sobre isso,

sobre o fato de pessoas chegarem para fazer a representação e, depois, desistirem,

pois ficam receosas em virtude de envolvimento no caso de um filho ou um sobrinho

ou alguém da família. Então, essa situação existe e temos de pensar juntos e,

principalmente, promover um debate a fim de propiciar maior segurança para que

essas pessoas cheguem até nós. Esse é um trabalho de todos nós, é um trabalho

dessa rede de proteção ao idoso, sim, e, evidentemente, é um trabalho do Ministério

Público, pois este tem por dever de ofício procurar combater a violência em todos os

seus níveis.

Em relação ao cartão, por uma questão municipal houve um TAC, um trabalho feito
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pela Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso em conjunto com a Promotoria de

Justiça de Defesa do Consumidor. Não foi um trabalho do qual eu tenha participado,

enquanto centro de apoio, mas um trabalho de excelência dos Promotores que atuam

nessa área em Belo Horizonte. Chegaram algumas representações para

conhecimento dos Promotores de Justiça das demais comunidades, a fim de se

estenderem esses direitos a outras localidades. De qualquer modo, digo que o

trabalho foi exitoso e de sucesso, garantindo esse direito.

Assim, gostaria de finalizar a minha fala agradecendo muito a participação de todos

e dizendo a todos os senhores que o nosso Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos

está à disposição. Estamos na Avenida Raja Gabáglia, nº 615, térreo. Estamos à

disposição dos senhores, até para participar de outros debates e discussões. A Dra.

Joana Margarete já é nossa amiga, pois estamos sempre em contato. Estamos à

disposição para permanecer e continuar neste debate a fim de juntos pensarmos

maneiras de reflexão e de implementar medidas em relação à defesa dos idosos. Não

atuamos diretamente na questão de execução, não sou órgão de execução para

atuar com medidas específicas em relação aos idosos. Contudo, atuamos com

orientações sem vinculação ao Estado e podemos pensar, sim, em medidas

conjuntas a serem implementadas a fim de melhorar a qualidade de vida dos nossos

idosos. Muito obrigada pela atenção. Estamos à disposição.

O Sr. Presidente - Queremos encerrar neste momento o recebimento das

perguntas, pois temos muitas a serem respondidas. Aliás, as encaminhadas à Dra.

Ana Amélia Camarano serão enviadas para o seu “e-mail” para que ela as responda.

Queremos agora encaminhar as perguntas para a Subsecretária de Direitos

Humanos, Maria Céres: “O que pode ser feito ou está sendo feito, em termos de

legislação, para que os idosos residentes no mesmo endereço possam receber o

benefício previdenciário, e não só um deles receber o benefício previdenciário, como

ocorre atualmente?”. Esta pergunta é de Marcos Duarte e foi feita por meio de uma

mensagem do telefone 0800. Depois, temos uma consideração da Margarida, de

Itabira, por meio de “e-mail”: “As instituições não estão preparadas para o

atendimento ao idoso nem têm conhecimento de seu estatuto. Falta ainda muito
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respeito ao idoso e a sua família. As pessoas não entendem o lado do idoso”. Do

Recanto Salvador Pires, de Santa Maria do Itabira, a Vera Lúcia Duarte Bretas

pergunta: “Como exigir do Município que libere verbas para ajudar a manter as

instituições de longa permanência do idoso? Onde e como conseguir verbas a fim de

adequar as instituições e dar-lhes direito ao alvará sanitário? Em Minas Gerais, as

instituições de longa permanência possuem equipes multidisciplinares aptas a

atender a demanda?”. Com a palavra, a Subsecretária Maria Céres.

A Sra. Maria Céres Pimenta Spínola Castro - Entendo que a pergunta do Marcos

Duarte diz respeito ao BPC, ou seja, aos idosos que necessitam do benefício de

prestação continuada e que residem no mesmo endereço. Existe aqui um “e-mail” do

Lar dos Velhinhos de Poços de Caldas, enviado pelo Marcos, e não tenho

conhecimento para responder à sua pergunta sobre legislação. Também verificarei

quais são as iniciativas legislativas, os projetos de lei, etc. - não sei se a Ana Amélia

tem tal conhecimento - e lhe mandarei a informação. A Margarida, de Itabira, diz que

as instituições não estão preparadas para o atendimento ao idoso. Queria dizer à

Margarida que o Conselho Estadual de Idosos está organizando, para o mês de

junho, um encontro nacional de Conselhos de Idosos, que será realizado em Belo

Horizonte. Um dos elementos a serem discutidos será a capacitação: como capacitar

pessoas e instituições para tratar das questões relativas aos idosos? Na

Subsecretaria, já estamos desenvolvendo um grande trabalho com conselhos

tutelares, capacitando-os a tratarem das crianças. A partir das definições do encontro

nacional de conselhos, teremos que montar uma estrutura capaz de preparar

determinados profissionais, agentes públicos e pessoas que lidam com os idosos

para conhecerem o estatuto e lidarem com eles. Hoje estávamos conversando com a

Promotora e falamos que, no caso das denúncias relativas ao Disque Direitos

Humanos, proporemos fazer um acompanhamento, ou seja, ao ser feita a denúncia,

queremos saber qual o seu percurso, para que o agressor seja identificado e

responsabilizado. Faremos isso porque a apuração da denúncia às vezes é difícil em

razão da não capacitação ou da precariedade de capacitação dos agentes públicos

que tratarão da questão. Esse é o mesmo problema que temos com a rede de

proteção das crianças e dos adolescentes: é difícil identificar a natureza da violação
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do direito, se a pessoa responsável pela averiguação não tiver a capacitação para

tratar da questão e identificar se aquele mau-trato ou machucado é de fato acidental

ou se é resultado da atuação de alguém que lida com aquele idoso. A outra pergunta

é: onde e como conseguir verbas para adequar as Instituições de Longa Permanência

para Idosos - Ilpis - para terem direito ao alvará sanitário? As instituições têm equipes

multidisciplinares para atender a demanda? Boa parte não tem. Vamos identificar no

Ministério Público e no Conselho de Idosos quais as políticas a serem desenvolvidas

a fim de melhorar as condições das Ilpis e, inclusive, verificar até que ponto elas

lidam com essas pessoas de maneira que lhes propicie permanência de qualidade, e

não um comportamento institucionalizado, como disse a Silvânia. Muitas vezes

vamos até lá e encontramos as pessoas solitárias, tratadas de forma desrespeitosa e,

portanto, sem condições. Essa é uma questão que a Secretaria tem que enfrentar,

tanto a Subsecretaria de Assistência como a de Direitos Humanos. Muito tem sido

feito. À tarde, a Subsecretária de Assistência irá falar com vocês sobre os Centros de

Referência Especializados de Assistência Social, que atendem os idosos. Há uma

fiscalização que deve ser aperfeiçoada, melhorada, assim como, conforme disse a

Profa. Ana Lúcia, é preciso que as políticas públicas em relação aos idosos sejam

mais abrangentes, tenham maior escala e relevância.

O Sr. Presidente - Peço licença aos companheiros da Mesa porque a Dra. Maria

Elmira tem uma viagem. Encaminharemos um bloco de perguntas que ela responderá

e vamos liberá-la. Com a palavra, a Dra. Maria Elmira.

A Promotora Maria Elmira Evangelina do Amaral Dick - As perguntas que eu não

responder em detalhes serão respondidas pelo “e-mail” deixado para que as pessoas

fiquem satisfeitas. Há uma pergunta interessante da Omerene Pessanha: “É

obrigação do poder público prestar atendimento de saúde a Ilpis de caráter

particular?”. Nós discutimos isso ao elaborar esse questionário, o roteiro de

fiscalização, porque é interessante olharmos o art. 15 do Estatuto. Ele diz que é

assegurada atenção integral à saúde do idoso por intermédio do SUS, garantindo-lhe

acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços

para prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo atenção

especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Ou seja, verificamos
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que esses direitos são proteção integral e universal em qualquer situação. Mesmo

numa entidade de longa permanência de caráter particular, a pessoa não estará

desprovida de atendimento de caráter universal.

Veio uma questão para a Maria Céres, que gostaria de complementar: “Quais as

metas para que as Ilpis possam constituir em seu quadro funcional uma equipe

multifuncional de atendimento em consonância com o Estatuto?”. Sabemos que

algumas entidades de atendimento possuem um quadro de profissionais restrito, e

outras já possuem um quadro mais alargado. O ideal seria que tivéssemos toda essa

equipe disciplinar atuando em prol do idoso. É evidente que, quando pensamos e

discutimos a questão, percebemos a necessidade da elaboração de um estudo social

particularizado de cada idoso asilado. Em um primeiro momento, pensamos que ele

deve ser feito por um profissional da assistência social. O idoso deve ter a sua

proteção e os seus direitos previstos, desde que haja realmente profissionais que

atuam na área competente. De qualquer modo, o quadro de profissionais dessa

equipe multidisciplinar estará completo, e isso dependerá da ótica do Promotor de

Justiça que estiver realizando a fiscalização em cada caso concreto.

“O que têm feito quanto aos valores exorbitantes cobrados dos idosos pelos planos

de saúde?” Essa é uma pergunta que deixarei para o meu colega da Promotoria de

Justiça do Consumidor, pois diz respeito diretamente a sua área de atuação. “Como

os mecanismos da lei podem tornar mais rápidas as medidas referentes ao acesso, à

mobilidade, ao trânsito e ao transporte dos idosos e idosas?” Nesse caso, há uma

atuação direta do Ministério Público. Em um evento realizado na segunda-feira, no

Ministério Público, comentei que uma das nossas tarefas seria promover essa

questão da acessibilidade. Gostaria de comunicar aos senhores e ao Deputado João

Leite que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais tem como meta o Ministério

Público acessível, no intuito de deixar a nossa instituição mais inclusiva para aqueles

que nos procuram e para os seus próprios membros e servidores. Para isso, na

semana passada, lançamos o nosso Portal Acessível, fazendo um paralelo a outro

nosso campo de atuação. Esse portal torna o nosso “site”, já aprovado pelas

diretrizes de acessibilidade do Brasil, acessível às pessoas com deficiência.

O acesso é uma tarefa do Ministério Público, que tem de verificar e ou ingressar
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com ações, ou pactuar, para que a acessibilidade aos idosos e às pessoas com

deficiência aconteça em nossa sociedade, pois esse é um direito. Não me refiro

somente à acessibilidade arquitetônica e física, mas também à acessibilidade

comunicacional, por exemplo, por meio de “sites” e de atitude, que seria a redução ou

a eliminação de barreiras, como o preconceito, a intolerância e a intransigência.

Temos uma série de acessibilidades, e é dever institucional do Ministério Público

promovê-las para que ocorra a efetiva inclusão do idoso e da pessoa com deficiência.

Há uma outra pergunta interessante sobre a qual falarei rapidamente, mas depois

poderei oferecer mais alguns detalhes à Maria Luciana Paganeli, da Apae de

Perdões. “No Estatuto do Idoso consta que as entidades de longa permanência

podem receber até 70% de qualquer benefício do idoso.” Isso é verdade. A entidade

pode ficar com 70% desse benefícios à medida que entendemos que a ele presta um

bom serviço. Há necessidade de que haja até contrato de prestação de serviço.

Esses 70% podem ir realmente para a entidade, mas é interessante, imperioso que

possamos observar que os 30% restantes fiquem para o idoso, para que possa

adquirir materiais, aquilo que lhe aprouver, usar esse benefício para si próprio, a fim

de lhe garantir autonomia e lhe conferir independência. Esse é o espírito do Estatuto.

Vamos levar, se o Deputado assim o permitir, as demais perguntas para que

possamos respondê-las por “e-mail”, com calma. Daremos essas respostas às

pessoas que nos fizeram as indagações. Realmente estou com o horário um pouco

apertado. Proponho aqui um caminho de mão dupla: do mesmo jeito que responderei

aos questionamentos, espero que vocês também possam procurar-nos a fim de que

possamos manter o contato da sociedade com a instituição e refletir tanto sobre a

questão do idoso, que é a pauta de hoje, como também, Deputado João Leite, numa

próxima oportunidade, tratar de questões relacionadas aos direitos das pessoas com

deficiência. Agradeço a oportunidade que me foi dada e o convite que me foi feito.

Coloco-me à disposição para outros eventos desta Casa Legislativa, que vem sempre

incentivando questões relacionadas a direitos humanos. Agradeço a sua gentileza e

peço licença para me ausentar. Obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado. Temos algumas perguntas dirigidas à Sra. Silvânia

Coelho Barrozo, Secretária do Conselho Estadual do Idoso. Pergunta da Vilma
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Soares Lima, da Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas: “Que

conselho você daria aos filhos que não amparam os seus pais, deixando-os cair no

abandono?”. Pergunta da Sra. Laura Maria Rodrigues, Presidente da instituição Casa

Esperança. A pergunta dela já foi respondida pela Silvânia, mas ela quer dizer como

as instituições de longa permanência de idosos sobrevivem: “Vivemos com o pires na

mão, pedindo esmolas”. Ainda, outra pergunta da Sra. Lara Ambrosina de Matos e

Luiz Henrique: “Qual é o posicionamento com relação a empréstimos de aposentados

que têm desfalcado os salários deles em prol das dívidas de familiares?”.

A Sra. Silvânia Coelho Barrozo - Respondendo à pergunta da Vilma, quero dizer

que teria vários conselhos. Poderia abrir a Bíblia, um texto da Seicho-No-Iê ou ir a

algum livro do Chico Xavier, mas um filho tem de pensar que os pais lhe deram

provimento, como a educação, seja de que maneira for. O conselho que eu daria para

um filho que abandona o pai ou pensa em colocá-lo numa instituição é que visite, no

mínimo, umas 10 instituições antes de levar o pai para lá e que entre nelas, que não

fique olhando se é bonita, sem tem cerâmica, se é de ardósia ou se é conveniada

com o Estado ou não, e converse com, no mínimo, 50 idosos e lhes pergunte o que

acham de serem abandonados. Uma coisa é colocarmos a culpa em alguém; outra é

não perguntarmos a esse alguém como ele fez.

Citei aqui que visitei uma instituição em Caeté; é a entidade em que trabalho.

Temos 27 instituições só na Grande Belo Horizonte, todas filantrópicas. É uma luta

constante para conseguir recursos, estes, às vezes, minguados. Mas o que mais dói

é ver os olhinhos tristes de cada idoso, de cada idosa, que ficam sentados o dia

inteiro, sem nada para fazer. E a culpa não é da instituição, que faz o que pode dando

alimento, abrigo, um médico de vez em quando. Mas ela é precária porque é

filantrópica. Mas e o abandono daquele idoso? Então, o conselho que daria a esse

filho é visitar, no mínimo, umas 19 instituições e, em cada uma delas, conversar com

todos os idosos. Ele sairá completamente mudado.

A segunda pergunta é do Luís: “Qual o posicionamento dos palestrantes em relação

ao empréstimo feito na conta dos aposentados, o que tem desfalcado o seu salário

em prol das dívidas de familiares?”. Falarei relativamente aos idosos de instituições,

por ser o meu foco, um segmento em que tenho experiência. Quando o idoso entra
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numa instituição, automaticamente seu cartão de benefício fica com a instituição. De

acordo com o Estatuto do Idoso, a instituição de longa permanência tem garantido o

direito de receber 70% do benefício do idoso sobre o salário-mínimo ou o benefício

continuado. Muitas vezes o idoso entra na instituição com o cartão já comprometido

por algum empréstimo feito pelos familiares. Como isso já vem descontado, a

instituição não pode fazer nada. É uma questão de respeito do familiar ou de quem

quer que seja com o idoso, e o nosso posicionamento é de que se trata de uma

afronta, uma violência contra o idoso. O idoso que mora numa favela, num balneário

ou até mesmo em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos - Ilpi -, estão

todos sujeitos a esse tipo de problema. É algo complicado até para nós, do Conselho,

porque se trata de uma dívida que já foi contraída, sendo difícil a sua reversão. É

complicado até para a Promotoria de Justiça porque, se o idoso deu ao filho ou a

outra pessoa o cartão - estou pensando no cartão de benefício - e a senha, a situação

fica difícil. Pode ser feito um registro na Delegacia de Idosos ou algo semelhante.

Mas, depois de feita a dívida, o empréstimo, isso se torna mais uma questão de bom-

senso da família.

Pergunta de Daura Maria Rodrigues: “Como sobrevivermos com as nossas

instituições estando com o pires nas mãos pedindo esmolas? - Ilpi - Casa

Esperança”. Toda instituição filantrópica geralmente está ligada a um segmento

religioso. Hoje trabalho para a SSVP, mas temos outras instituições maravilhosas

ligadas aos segmentos de evangélicos, da Seicho-no-iê, dos espíritas. Toda

instituição filantrópica tem um cunho social e religioso por trás. Esse pedir é um ato.

Outro dia conversava com o Presidente de uma instituição em Caeté. Ele me dizia

que foi ao Prefeito solicitar recursos, embora não gostasse de pedir favor. Eu lhe

disse: o senhor não está pedindo para si próprio, pois tem a sua própria

aposentadoria, sendo um homem bem resolvido. Disse-lhe que iríamos pedir pelo

idoso. Quando fazemos todo esse discurso dizendo que somos do terceiro setor,

estamos pedindo pelo idoso.

Quando você entra na instituição, constata a carência de recursos, a sua

precariedade. Queremos lutar contra isso: parar de passar o pires. Que haja uma

política de Estado voltada para o idoso institucionalizado porque ele, mais do que
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nunca, precisa. Necessita mais do que o idoso que está assentado aqui, porque este

ainda tem poder de política, de inserção, de acompanhamento. O idoso

institucionalizado, não. Ele está abandonado pela família, e não queremos que fique

abandonado pelo Estado, porque tem seu direito resguardado pela Constituição.

Obrigada.

O Sr. Presidente - Temos agora perguntas para a Maria Machado Cota. De Maria

Augusta Dornas: “Tendo em vista a permanência do fator previdenciário, o que o

Estado planeja implementar na rede de serviços e programas de atenção ao idoso, a

não ser assistência médica?” Do Colégio São Benedito, Conceição: “Pode esclarecer

melhor a lei do transporte gratuito para o idoso?” Da Associação dos Aposentados e

Pensionistas, Mauro Veríssimo: “O governo, aliado à grande imprensa, joga para a

população que a Previdência é deficitária, quando sabemos que não é. O que

fazermos para conscientizar a população quanto a isso?” E do Movimento de

Reintegração dos Hansenianos, Ana Dias de Almeida: “Esclareça a partir de que

idade o idoso tem direito a transporte gratuito. Que órgão procurar para conseguir que

o idoso, a partir dos 60 anos, tenha efetivamente direito a transporte gratuito, como foi

falado?”.

A Sra. Maria Machado Cota - Três perguntas se referem a transporte, mas

merecem três respostas. Uma delas pede para esclarecer a partir de que idade o

idoso tem direito a transporte gratuito: se for transporte urbano, a partir de 65 anos; e

se for transporte interestadual, a partir de 60 anos, com a condição de que a pessoa

receba, no máximo, dois salários-mínimos. Quanto a procurar algum órgão para que

o idoso, a partir dos 60 anos, tenha direito a transporte gratuito, isso é questão

constitucional. O que tem de ser feito é uma emenda à Constituição. Por isso foi

mantido no Estatuto do Idoso, porque, se fosse resolver o problema da idade para o

transporte coletivo urbano, possivelmente o Estatuto do Idoso estaria para ser

aprovado até hoje. E o transporte gratuito na cidade, como disse, é para todo idoso,

independentemente da sua renda, a partir dos 65 anos.

Outra pergunta é se há alguma lei ou projeto que valorize e ampare o filho que

cuida do pai idoso doente, quando os demais filhos fazem papel de visita.

Infelizmente, essa questão está parada. Houve uma proposta quando o Nilmário
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Miranda era Secretário de Direitos Humanos. Ele fez um trabalho junto ao Congresso

Nacional para que houvesse uma ajuda para o filho que, muitas vezes, tem de largar

o trabalho para cuidar do pai ou da mãe idosa. Isso não é raro. São muitos os casos

em que principalmente a filha tem de largar o trabalho, porque é uma característica

da mulher ser, por natureza, cuidadora. E, às vezes, com pais idosos dependentes, é

necessário que ela largue o seu trabalho e volte para casa para cuidar dos idosos. Há

ainda a questão dos demais filhos que se comportam como visitas. Isso não é raro

também: é muito comum, em uma família de três, quatro ou cinco filhos, nomearem

um, preferencialmente uma filha, como cuidadora, e os demais vão lá aos finais de

semana para dar um beijinho no papai, um beijinho na mamãe. Há uma preocupação

que foi até apresentada na assembleia mundial em 2002, que é o trabalho voltado

para o cuidado, o do cuidador. É preciso que esse cuidador tenha consciência do que

está vivendo, pois, às vezes, assume de tal forma a função que não dá espaço para

os demais membros da família cuidarem daquele idoso. Ela não respira, daí a pouco

morre, e a pessoa cuidada fica dependente de outra pessoa.

Em relação à permanência do fator previdenciário, essa questão diz respeito à

pessoa que ainda está no mercado de trabalho ou que se aposentou a partir de 1999.

Não está diretamente relacionada a questões do idoso, mas, indiretamente; não tem

reflexos em outras áreas, como por exemplo, de saúde, da assistência, do lazer, do

turismo, da moradia, de tudo aquilo que está preconizado na Política Nacional do

Idoso. Lutamos contra o fator previdenciário. Mesmo não sendo uma questão

relacionada aos aposentados, existe o pacto de gerações, que não está escrito em

nenhum lugar, mas nós, aposentados, idosos, fazemos questão de que isso seja

cumprido, ajudando os que estão trabalhando agora, pois eles arrecadam dinheiro

para a Previdência Social, que nos dará um pouco mais de dignidade. Se vamos só

perdendo, chegará o momento que dependeremos de um filho, por exemplo, para

prover nossa subsistência ou de outros familiares. O fator previdenciário está

relacionado com a parte financeira da pessoa idosa.

A outra pergunta é do Mauro: “ O governo, aliado à grande imprensa, noticia que a

Previdência é deficitária, quando sabemos que não é. Como fazer para conscientizar

a população quanto a isso?” Mauro, você sabe o quanto é difícil transmitir a verdade,
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porque o governo e as instituições financeiras têm a grande mídia para promoverem

essa farsa, que é o déficit da Previdência. Sabemos que esse déficit não existe, mas

que há uma imprevidência do gestor, que acha que pode tirar o dinheiro que sobrou,

ao invés de deixá-lo ali para fazer um fundo que será capitalizado para pagar o

aposentado. Ao invés disso, ele usa os recursos, aquela sobra, para fazer superávit

primário, suprindo necessidades de outros setores do governo, desrespeitando o

princípio da seguridade e da Previdência Social Brasileira. De acordo com o Decreto

de Eloy Chagas, os recursos da Previdência Social, naquela época, e, hoje,

Seguridade Social, não devem ser usados para outros fins, senão aqueles para os

quais tenham sido criados. Temos de continuar fazendo esse trabalho, usando os

nossos meios de comunicação. Os nossos boletins e jornais tentam, diuturnamente,

conversar com as pessoas, convidando-as a participar das organizações de idosos,

de aposentados e pensionistas porque lá teremos a informação para contrapor com

esse discurso do governo e de seus técnicos de que a Previdência é deficitária. O

caminho é esse. Não é muito fácil, Mauro, mas não há lugar para o esmorecimento.

Não podemos deixar essa bandeira de lado. Temos de continuar fazendo esse

trabalho de formiguinha, orientando e conscientizando o aposentado, o idoso, o

pensionista. Somos a favor dos programas de lazer, mas não podemos permitir que

os governantes, sejam eles A, B, C ou D, deixem-nos na condição de dançarinos o

tempo todo. Dançamos com música, quando oferecem migalhas; e dançamos sem

música, quando nosso dinheiro vai para o..., e nossos direitos vão embora. Por isso

acho que é necessário, é fundamental, é uma forma de nos contrapormos a essa

situação.

“Por que não se consegue verbas condizentes com as necessidades da saúde, e

com a contenção da violência, com mais segurança para as pessoas, em geral?”

Penso que isso passa pela organização da sociedade. Temos de saber que,

relativamente à política do idoso, ao que pode e deve ser feito, temos de atuar na

aprovação dos orçamentos, porque a Lei nº 8.842 estabelece que o valor para as

políticas do idoso tem de estar consignado nos orçamentos. Então temos de ter

acesso à discussão, inclusive do PPAG, para sermos atores, protagonistas do nosso

direito, e ratificar que queremos que haja dinheiro. No geral, como surgem as verbas
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para esses programas para assistência social? Vai tudo para assistência social.

Quando buscamos qualquer apoio para realizar uma ação para o idoso, deparamo-

nos com a seguinte situação: Não temos verba, que é toda canalizada para a saúde

da criança, para a saúde materna. Evidentemente não somos contra, mas queremos

que a parte que nos cabe nos seja disponibilizada. Sabemos que vem dinheiro dos

países ricos para desenvolver as políticas voltadas para o idoso. Tivemos acesso a

essa informação e sabemos que é uma determinação da ONU. O Brasil recebe essa

verba, mas, ao invés de canalizar para políticas públicas que atendam o idoso, para

que seja um cidadão de primeira categoria, e não de segunda ou terceira, como o

governo sabe que não temos conhecimento disso, ele gasta o dinheiro com todos os

outros programas, e para nós sobram as migalhas para fazermos os famosos bailes,

que prendem os idosos ali. Não somos contra. Lazer é muito bom, mas não vivemos

só de lazer. Vivemos de realidade. Uma hora, precisamos de lazer; outra hora, temos

de lutar com as dificuldades da doença. Além disso, temos de lidar com os problemas

da família. Nossa vida é muito complexa, e temos de viver tudo isso. Não sou

especialista, não tenho acesso aos números. Um dos nossos grandes problemas é o

cerceamento de informação. Temos aqui a seguinte pergunta: “Como a Cobap é que

recebe de todas as pessoas que se inscrevem em uma associação, ela não seria a

responsável por encaminhar a verba para os aposentados que estão passando

necessidade?”. Infelizmente, a Cobap não recebe isso. A verba que a Cobap

arrecada é destinada ao trabalho, vamos dizer, de “lobby” de pobre, porque temos de

ir a Brasília conversar com os parlamentares. Como todas as pessoas que fazem isso

são aposentadas e, geralmente, ganham pouco, as associações de aposentados é

que bancam as suas despesas, porque essas pessoas vão para Brasília trabalhar

para todos. Não podemos ter um comportamento parasita de querer só receber

dinheiro do associado que trabalha de graça e, de repente, ainda tem de bancar as

suas despesas para ir lá defender o direito de todo o mundo. Não é possível. A

Cobap não tem acesso a essas verbas, estamos lutando - não só a Cobap, mas

também a Rede Iberoamericana - para ter. Temos representação no Conselho do

Idoso, mas o controle social é uma coisa nova, ainda não sabemos exercitar isso de

fato, estamos aprendendo. Agora, só vamos conseguir fazer isso quando todos os
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que estão nessa situação fizerem parte das entidades e nos derem força para,

quando formos falar com as autoridades podermos dizer: represento a Rede

Iberoamericana. Ou seja, precisamos de entidades fortes. A Cobap tem de ser forte

para que tenha poder de barganha com o governo, caso contrário não conseguirá

nada. Por isso a Cobap não consegue fazer esse tipo de coisa.

Coloco-me à disposição para fazermos um debate mais aprofundado sobre essa

questão depois, porque aqui, infelizmente, não dá. Como estamos falando de coisas

com que trabalhamos há muitos anos, não conseguimos relatar em 15, 20 minutos o

que estamos fazendo em favor dos aposentados, dos pensionistas, dos idosos de

Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil e até da América Latina. Somos uma

vitrine para os países latino-americanos, que sempre estão atentos ao que estamos

fazendo não só para lutar, para conseguir, como também para saber qual o nosso

arsenal de legislação em favor dos idosos.

Agradeço a oportunidade e coloco-me à disposição para um outro momento. Já

deixei o meu contato. Boa tarde a todos. Que possamos usufruir mais do evento na

parte da tarde. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Informamos a Geraldo Leonardo de Aquino, do Conselho do

Idoso de Ouro Preto, que fez alguns questionamentos sobre o benefício de prestação

continuada, que a Sra. Maria Albanita Roberta de Lima, Subsecretária de Assistência

Social da Sedese, é quem lhe responderá, já que o benefício de prestação

continuada é afeto à sua Secretaria. O nosso pessoal guardará a sua pergunta para a

parte da tarde.

As duas últimas perguntas foram encaminhadas à Profa. Céres por Flávio José,

professor da Unimontes. A primeira: “Qual é a responsabilidade civil dos governos

estadual e municipal pelo alarmante número de idosos moradores de rua em Belo

Horizonte?”.

O Prof. Flávio José é antropólogo e membro da Associação Quilombola Negros de

Poções. A segunda pergunta dele é: “Como pesquisador, me preocupo com a falta de

políticas sociais exclusivamente para quilombolas idosos. Qual é a atuação do

governo de Minas Gerais em prol desse povo tradicional?”.

A Sra. Maria Céres Pimenta Spínola Castro - Flávio José, a responsabilidade pela
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população de rua é compartilhada, ainda que se trate de uma política municipal,

porque essa questão está afeta aos Municípios. A Elizabeth Leitão, que estava aqui,

trabalha em Belo Horizonte com a população de rua, com o Fórum de População de

Rua, tem-me procurado a fim de discutirmos a participação do Estado nessa política.

No entanto, é muito mais uma política de natureza municipal. Certamente o Estado

poderá ter algum tipo de relação, porque essa política poderá ser para o Município de

Belo Horizonte ou para outros Municípios que também tenham problemas de idosos

morando nas ruas.

Quando à questão dos quilombolas, estamos desenvolvendo um trabalho, Prof.

Flávio, um projeto piloto não com quilombolas, mas com maxacalis, que certamente

se transformará em um projeto estruturador relacionado com as comunidades

tradicionais de Minas Gerais, basicamente as indígenas, quilombolas e ciganas, a fim

de garantir a esse conjunto muito especial da nossa população os seus direitos. Essa

garantia de direitos será dirigida aos idosos, crianças e mulheres. É preciso que se

defina de forma mais clara a responsabilidade do Estado por essa política. Por

exemplo, a relação com os indígenas é muito mais do governo federal, mas essas

pessoas moram em nosso Estado, ao lado de nossas cidades. O mesmo se aplica à

questão dos quilombolas.

Como estamos muito preocupados com isso, começamos a desenvolver um

trabalho relativo à etnia maxacali, que, como o senhor deve saber, é uma das

comunidades indígenas que sofre uma das maiores violações de direitos humanos.

Esse trabalho servirá como projeto piloto para atuarmos junto às comunidades

tradicionais de forma mais adequada, eficiente e eficaz.

Creio que não existem mais perguntas. Gostaria, Deputado João Leite, de dirigir-me

ao auditório. Agradeço a presença de todos. Cumprimento, mais uma vez, a

Assembleia Legislativa por essa iniciativa e pela oportunidade de estarmos juntos

aqui. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - A Presidência convida a todos a participar nesta tarde, a partir

das 14 horas, da continuação do evento, que será no Espaço Democrático José

Aparecido de Oliveira - Hall das Bandeiras -, seguindo a programação definida.

Encerramento
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O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos convidados e, cumprido

o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia

regimental, e para a especial também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 14ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 31/5/2010

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - 1º Painel:

Composição da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras

do Sr. José Anchieta da Silva - Palavras do Sr. Presidente - Palavras da Ministra

Cármen Lúcia Antunes Rocha - Palavras do Ministro Joelson Costa Dias - 2º Painel:

Composição da Mesa - Palavras do Ministro Carlos Velloso - Palavras do Advogado-

Geral Marco Antônio Rebelo Romanelli - Palavras do Sr. Luiz Gustavo Severo -

Palavras da Sra. Adriana Belli Pereira de Souza - Palavras do Sr. Adriano Denardi

Júnior - Palavras do Sr. Walter Roosevelt Coutinho - Esclarecimentos sobre os

debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Sargento Rodrigues - Antônio

Carlos Arantes - Gustavo Corrêa - Ivair Nogueira.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 14h15min, 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 Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião
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O locutor - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de debates “Legislação

eleitoral e eleições 2010”, com os seguintes objetivos: promover o debate da atual

legislação e suas inovações, com ênfase nas normas atinentes à campanha eleitoral -

financiamento, propaganda e prestação de contas - e aos ilícitos eleitorais; propiciar a

discussão entre o poder público e a sociedade civil organizada sobre o tema

proposto.

1º Painel

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa para o 1º Painel a Exma. Sra.

Cármen Lúcia Antunes Rocha, Ministra do Supremo Tribunal Federal e Vice-

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral; os Exmos. Srs. Joelson Costa Dias, Ministro

do Tribunal Superior Eleitoral; Ministro Carlos Velloso, ex-Presidente do Supremo

Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral; Desembargador José Antonino Baía

Borges, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral; Procurador de Justiça Alceu José

Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça; Marco Antônio Rebelo Romanelli,

Advogado-Geral do Estado; Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral do Estado;

José Anchieta da Silva, Presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais; Juiz

Bruno Terra Dias, Presidente da Associação dos Magistrados Mineiros; e José Milton

de Carvalho Rocha, Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete e Presidente da

Associação Mineira de Municípios - AMM -; e a Exma. Sra. Maria Amélia Souza

Mendes, Presidente do Comitê Mineiro do Movimento de Combate à Corrupção

Eleitoral.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença do Exmo. Sr. Juiz Fernando José Armando

Ribeiro, que representa o Sr. Jadir Silva, Presidente do Tribunal de Justiça Militar do

Estado de Minas Gerais.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a cantar o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. José Anchieta da Silva

Exmos. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa
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do Estado de Minas Gerais; Sra. Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha; distintas

autoridades que compõem esta reunião. Hoje a palavra não pertence ao Instituto dos

Advogados de Minas Gerais, que, em parceria com esta Casa do povo, a Assembleia

de Minas, quer tratar desse direito singular, desse direito do cidadão. A eleição é o

que o cidadão quer, o direito eleitoral deve conter aquilo que o eleitor, cidadão livre,

deseja para si como Estado, como nação, como corpo legítimo e coletivo de pessoas

de bem organizadas em torno do Estado. Com essas considerações, e já que a

palavra não nos pertence, agradecemos ao coanfitrião, Presidente Deputado Alberto

Pinto Coelho, a quem passo a palavra.

Palavras do Sr. Presidente

Exma. Sra. Cármen Lúcia Antunes Rocha, Ministra do STF e Vice-Presidente do

TSE; Exmos. Srs. Joelson Costa Dias, Ministro do TSE; Desembargador José

Antonino Baía Borges, Presidente do TRE de Minas Gerais; Alceu José Torres

Marques, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais; Marco Antônio

Rebelo Romanelli, Advogado-Geral do Estado de Minas Gerais; Belmar Azze Ramos,

Defensor Público-Geral do Estado de Minas Gerais; José Anchieta da Silva,

Presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, parceiro desta importante

iniciativa; Juiz Bruno Terra Dias, Presidente da Associação dos Magistrados Mineiros;

gostaria de saudar a presença do ilustre Ministro Carlos Mário Velloso, ex-Presidente

do STF e do TSE, e solicitar-lhe que componha esta Mesa. Exmo. Sr. Prefeito José

Milton de Carvalho Rocha, Presidente da Associação Mineira de Municípios - AMM -,

ex-companheiro do Parlamento mineiro; Sra. Maria Amélia Souza Mendes,

Presidente do Comitê Mineiro do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral; Sras.

Deputadas; Srs. Deputados; demais autoridades; ilustres participantes deste

seminário; mais de 130 milhões de brasileiros estarão aptos a comparecer às urnas,

no dia 3 de outubro próximo, para escolher seus representantes nas Assembleias

Legislativas de todos os Estados, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, na

Câmara dos Deputados e no Senado, e definir os novos ocupantes dos governos

estaduais e da Presidência da República. Esta é, sem dúvida, a grande festa da

democracia brasileira, o desfecho de intensa mobilização dos partidos políticos na

formação de alianças, nas articulações em todas as esferas administrativas e
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legislativas, na definição dos candidatos, na elaboração dos programas de governo,

nas estratégias de campanha e no acompanhamento atento das pesquisas eleitorais.

É também o momento em que a sociedade renova suas expectativas em relação aos

governantes e aos legisladores, escolhendo-os livremente e manifestando seus

interesses, demandas e convicções ideológicas, em busca de conquistas individuais e

coletivas para os próximos quatro anos.

As eleições constituem um dos componentes fundamentais da democracia, por

legitimarem as instituições e o exercício do poder público, por serem um instrumento

de participação direta dos cidadãos no jogo político, por estimularem a pluralidade, o

debate, a exposição de conflitos e divergências, por nos envolverem na inevitável

corresponsabilidade na construção dos projetos de interesse da coletividade.

É oportuno lembrar também que os direitos políticos, intimamente vinculados à

prática do voto, aos conceitos de cidadania e de soberania popular, têm lugar de

destaque em nossa Constituição Federal, no título ”Dos Direitos e Garantias

Fundamentais”.

Portanto, ao nos aproximarmos do pleito do mês de outubro, devemos estar

preparados para que ele transcorra dentro de todos os parâmetros legais e dos

preceitos de civilidade, para que contribua, efetivamente, para o amadurecimento

político e o aprimoramento do nosso regime democrático. É este o sentido do

encontro que estamos iniciando, durante o qual os ilustres expositores e debatedores

discorrerão, entre outros assuntos, sobre a legislação eleitoral brasileira e suas

inovações, com ênfase nas normas atinentes às campanhas – incluindo

financiamento, propaganda e prestação de contas – e aos ilícitos eleitorais.

O tema das “Eleições”, a propósito, recebe atenção constante nesta Casa, tendo

sido discutido em diversos outros ciclos de debates, assim como em fóruns técnicos e

conferências, sempre com a participação de representantes dos demais Poderes e da

sociedade, parceria que resulta em indispensáveis subsídios para os trabalhos

legislativos e a construção das políticas públicas.

Lançaremos, neste evento, a publicação “Eleições 2010 – Considerações

Doutrinárias e Legislação Fundamental”, contendo as normas atualizadas sobre o

tema, artigos de advogados, Consultores e Procuradores da Assembleia e uma seção
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de perguntas e respostas para esclarecer dúvidas de candidatos e eleitores.

Naturalmente buscaremos incluir aquilo que ficar elucidado neste encontro e que

componha os esclarecimentos fundamentais às pessoas, aos eleitores e aos

candidatos.

Agradecemos a todas as pessoas e instituições, de forma destacada ao Instituto

dos Advogados, que nos inspirou esta iniciativa, abraçada de imediato. Enfim,

agradecemos a todas as instituições que colaboraram com a organização e a

realização deste ciclo de debates, com a certeza de que ele contribuirá para estimular

e aprimorar o processo eleitoral em nosso Estado. Muito obrigado.

Palavras da Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha

Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais, na pessoa do qual cumprimento todos os parlamentares

presentes - gostaria que todos eles se sentissem, individual e pessoalmente,

cumprimentados; Desembargador José Antonino Baía Borges, Presidente do Tribunal

Regional Eleitoral de Minas, na pessoa do qual cumprimento cada um dos Juízes

presentes, incluindo os que fazem parte da Mesa; Dr. Alceu José Torres Marques,

Procurador-Geral de Justiça de Minas, na pessoa do qual cumprimento os membros

do Ministério Público presentes; Dr. José Anchieta da Silva, Presidente do Instituto

dos Advogados de Minas Gerais e grande autor deste evento, na pessoa do qual

cumprimento os advogados particulares e públicos e os Defensores presentes e

devidamente representados; Prefeito José Milton de Carvalho Rocha, Presidente da

Associação Mineira de Municípios, na pessoa do qual cumprimento todos os que são

chefes e membros do Executivo; e Exma. Sra. Maria Amélia Souza Mendes,

Presidente do Comitê, na pessoa da qual cumprimento todos os cidadãos que

participam não apenas presencialmente, mas também, de forma especial, ajudando

para que o processo eleitoral seja o que precisa ser: um pleito no qual se resgate e

garanta a verdade eleitoral, tendo em vista a garantia de direito de respeito ao voto de

cada um dos eleitores.

Peço licença aos Presidentes da Assembleia e do Instituto dos Advogados do Brasil

para cumprimentar meus professores aqui presentes, que são vários. Eu e o Dr.

Marco Antônio Romanelli andamos, andamos e chegamos ao mesmo lugar,
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continuamos alunos, com nossos professores tomando conta da gente.

Peço licença para homenagear todos os professores que aqui estão, como Antônio

Romanelli, Carlos Mário, Paulo Eduardo, na pessoa que representa uma geração

responsável pela ética que guiou e continua a guiar a minha geração, que é com

certeza um mestre, sempre, e que foi um dos Diretores da Faculdade de Direito da

PUC, onde estudei: Desembargador Melo Júnior.

Tenho a certeza de que, quando uma geração atua bem - como dizia minha mãe -,

o fruto se conhece pela árvore. A geração dos Profs. Melo Júnior, Hélio Costa e

outros formou a faculdade que deu frutos na geração que esteve dentro da sala de

aula comigo, como meu professor e vários mestres. Aliás, tive a sorte de ter tido não

apenas professores, mas também mestres, que continuam comigo ainda hoje. Quero

que os cidadãos brasileiros tenham a certeza de que, entre os citados, três ou quatro

são cria dessa segunda geração. Atuamos, atuamos falhando pelos limites humanos

nossos, mas estamos fazendo o melhor, não apenas para que quem venha depois de

nós tenha a segurança que temos, pelos professores que tivemos, mas também

principalmente para que honremos o que eles fizeram. Portanto, o que eu erro, erro

porque não dou conta de acertar, mas estou sempre procurando não errar, para ser

digna dos pais e dos mestres que tive. Por isso a minha saudação foi para o Prof.

Melo Júnior.

Agradeço de forma especial o convite que me foi feito para participar deste evento.

Mais uma vez, a Assembleia de Minas - se não me engano, estive aqui em 1986,

para me manifestar - tem participado, abrindo-se como fórum para a sociedade

debater grandes temas. Este ano - parece-me que depois da Copa, pois não vou

achar que a Pátria das urnas supere a Pátria de chuteiras nas próximas quatro

semanas -, depois de tal evento, seguramente será o momento em que a Pátria fará

suas escolhas de maneira extremamente séria, e é preciso realmente haver espaço

de discussões sobre como se passará o pleito eleitoral deste ano, no dia das eleições

gerais.

Portanto, quero fazer minhas observações no prazo que tenho, não dividindo em

síntese, mas, sim, dando sequência em quatro pontos, especificamente, para chegar

às minhas conclusões. Primeiro sobre a democracia é a Constituição; a Constituição
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é a cidadania; a cidadania são as eleições; as eleições são a Justiça Eleitoral. Nesse

fio todo, há um norte a guiar: a garantia de uma cidadania partícipe, ou seja, parte e

participante desse processo que já se iniciou verdadeiramente. Por isso começarei a

falar de democracia, porque falamos do voto como se o voto estivesse desapegado

daquilo que é a finalidade que não se acaba com o voto. Pelo contrário, recomeça

todas as vezes que comparecemos às urnas. Portanto começarei fazendo algumas

observações sobre a democracia e a Constituição brasileira.

O Prof. Carlos Mário entrava na minha sala de aula, nos idos de 1975, comentando

que Rousseau dizia que a democracia é o regime político mais perfeito que existe.

Completava Rousseau dizendo que um regime tão perfeito não convém aos homens.

Sempre fiquei intrigado por essa circunstância: um pensador daquele porte fazer a

referência que se tornou tão comum, a de que a democracia é a melhor forma e o

melhor sistema de governo, mas que não convinha aos homens. Hoje sei, ou pelo

menos acho que sei, que é porque a democracia é uma construção permanente. O

ser humano tende a trabalhar seis dias e a descansar naquele que a civilização

ocidental cunhou como o sétimo dia, em que até Deus tinha deixado de trabalhar.

A democracia não permite que haja um dia de descanso. A contrariedade à

democracia, a não democracia, é extremamente fácil de acontecer; a democracia,

não. É uma forma de viver permanentemente perseguida pela circunstância de que

liberdade se constrói, principalmente liberdade se garante quando a liberdade se

constrói. Por ser uma construção permanente é que eu dizia que o voto é um

momento importante, sério, sobre o qual nos detemos com alguma atenção especial.

O que é preciso saber, e é preciso que cada um de nós, cidadãos, saibamos

permanentemente, é que a democracia não vive de momentos estanques; vive de um

contínuo fazer para que se chegue a uma democracia consolidada.

Na sala de aula de uma faculdade de Direito aprendemos que a democracia é um

sistema de governo, mas, na verdade, é uma forma de vida. Não há possibilidade de

realização plena de uma democracia, seja qual for a lei, a melhor do mundo, a mais

perfeita que fosse feita - e não se faz lei perfeita, pois ela é obra do ser humano, que

é imperfeito. Faz-se o melhor daquilo que somos capazes de fazer. Na verdade, a

forma de viver democrática precisa construir-se para que sejamos capazes de criar
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leis democráticas e aplicá-las democraticamente.

Hoje, fala-se que a moda é democrática. Ao dizer que o trabalho é democrático, que

o meu patrão é democrático, quando o do outro reclama que o seu não é, estamos

falando da verdadeira democracia. Não basta ter uma Constituição afirmando a

democracia se a sociedade não afirmá-la. Não se constrói uma casa a partir do

telhado, mas da fundação. O dado fundante da sociedade é a sociedade. Então, se a

democracia não acontecer na sociedade, a melhor das leis não fará um milagre,

quem o faz é a cidadania. Lei aplica-se, mas ela não é milagreira.

No caso brasileiro, andamos muito. Eu fiz prova de Direito Constitucional, há de se

lembrar o Prof. Carlos Mário, com o Congresso fechado. Meus alunos fizeram um

curso de Direito durante um processo de democracia política. Essa é uma grande

mudança. Votei pela primeira vez para Governador em 1982, portanto há uma

mudança enorme que veio no fluxo de grandes lutas de uma sociedade. Se não

houvesse essas lutas pela democracia na sociedade, provavelmente mesmo a

geração depois de mim não teria conseguido exercer os seus direitos de votar, como

só foi conseguido exatamente a partir de um processo de participação inteira de uma

sociedade.

Estão postos na Constituição brasileira, e esse é um dado importante, os princípios

da democracia. Não me canso de dizer que ter Constituição é necessário, ter leis é

necessário, mas não é suficiente, porque leis todos os regimes autoritários têm e nem

por isso se tem Estado de Direito, nem por isso se tem democracia. Ter leis e até

interpretá-las autoritariamente não realiza a democracia, não realiza nem o Estado de

Direito, porque o direito é aplicado, nesse caso, segundo conveniências pessoais.

O que mudou para nós, principalmente a partir da Constituição de 1988, foi em

relação aos princípios democráticos. A lei fundamental do Brasil está aí para ser

aplicada. Portanto, desde o art. 1º da Constituição do Brasil, que diz “a República

Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito”, há um elenco de

princípios que, se forem cumpridos, farão com que a sociedade realmente tenha uma

experiência política democrática. É isso, e apenas isso, que estamos perseguindo.

Canso de dizer que, se conseguirmos cumprir o Título 1 da Constituição brasileira, o
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Brasil correrá sério risco de ter permanentemente uma democracia devidamente

consolidada, com direitos garantidos justos para todos os brasileiros.

Não é só isso que a Constituição tem. No art. 1º, temos garantida como fundamento

a soberania popular. Esse inciso I do art. 1º casa com o art. 14 da mesma

Constituição. O art. 2º fala sobre a cidadania. Já o inciso III trata sobre o princípio da

dignidade da pessoa humana - é o mais importante princípio do direito constitucional

contemporâneo e do direito positivo brasileiro -, o pluralismo político e o direito ao

trabalho. Além disso, temos os objetivos fundamentais da República Federativa do

Brasil. Todos estabelecem que a democracia é o princípio e o fim do Estado

brasileiro.

Ter essa Constituição é essencial. Por isso digo que preferiria falar de eleições pelo

princípio de que estamos buscando uma experiência democrática para o Brasil pela

Constituição. Afinal, tivemos cartas no Brasil antes de ter essa Constituição, e não

tínhamos democracia, nem sequer possibilidade de escolher livremente quem

queríamos para nos representar. Essa experiência de termos uma Constituição que

abriga os princípios que formularão o modelo de democracia para o Brasil muda tudo.

Isso acontece se cada um de nós exigir que a Constituição seja cumprida. Chamo

sempre atenção para a circunstância de que, quando se exige que o outro cumpra, é

óbvio que cada um de nós começa assumindo a responsabilidade de cumprir

também, porque tenho muito medo de na sociedade as pessoas ficarem esperando

que os outros cumpram a lei, que os outros respeitem a lei e os princípios

democráticos, e não apliquem isso. Até porque a democracia não é mesmo fácil. Fácil

deve ser a ditadura, mas não a queremos. Por exemplo, mande uma criança dormir

hoje. No meu tempo, meus professores - falo isso porque estão presentes aqui os

Profs. Antônio Romanelli, Paulo Eduardo e Carlos Mário - nos mandavam ficar

quietos. Eles chegavam à sala de aula e diziam: “A prova é tal dia. Se gostou, bem;

se não gostou, vai fazer do mesmo jeito”. Hoje em dia, nem com uma criança é mais

assim. Mandamos desligar a televisão, e ela pergunta por quê - e temos de explicar.

O processo democrático social é este: explicar às crianças as razões pelas quais é

preciso que se cumpra tal norma. Se começarmos a construir em casa, nas

faculdades, nos trabalhos, teremos uma democracia acontecendo no Brasil. Fácil não
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é. Fácil é passar a mão no controle remoto e desligar a televisão. No meu caso, nem

precisava, pois bastava meu pai ou minha mãe passar um “rabo de olho” que íamos

direitinho para dentro do quarto, já que não era mais hora de gente pequena ficar na

sala. No entanto, agora não é assim. A sociedade se democratizou.

A meu ver, a Constituição abrigar esses princípios é muito importante. Só não é

suficiente, porque é preciso que o princípio saia da Constituição e se transforme na

vida da pessoa, e é isso que o direito faz; é aí que o milagre acontece. Portanto, esse

processo precisa da Constituição, mas não acaba nela. Começa na Constituição.

No caso brasileiro, esse não é um processo fácil porque, lamentavelmente, temos

uma história de descumprimento de leis. E não é só de descumprimento de leis, mas

de descumprimento de Constituições. Sempre acho que Freud explica, mas não dá

jeito; entretanto, só para explicar, na verdade, existe essa história de muitos

autoritarismos e ótimas Constituições. Somos o primeiro povo no mundo a ter uma

Constituição que fazia constar nas suas normas o direito à igualdade, que é a

Constituição de 1824. Fomos o último povo a acabar com a escravidão formal, em

1888. Então, não basta mesmo ter lei, embora ela seja necessária para lutarmos por

sua aplicação.

Esse processo vale exatamente para a Constituição de 1988, que mudou e

melhorou muito. Aliás, ela fez com que tivéssemos normas por cuja aplicação

podemos brigar, mas ainda é preciso lutarmos pela aplicação de cada norma

conquistada no direito. Norberto Bobbio dizia, no final do século XX, que o século XXI

não seria um século de lutas por novos direitos, mas, sim, pela eficácia dos direitos

que conquistamos. Os direitos que conquistamos, é responsabilidade de cada um de

nós fazer valer.

A Constituição brasileira detalhou princípios de democracia e para isso fixou um

modelo de democracia representativa cumulada com instrumentos de participação

direta, a chamada democracia semidireta, constante no parágrafo único do art. 1º,

que diz: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes

eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. Isso significa dizer que temos

representantes, mas que esses representantes não nos excluem. Aliás, essa é uma

grande mudança na dicção constitucional brasileira. Até 5/10/88, sendo a democracia
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representativa, não foi difícil construir uma democracia em que o representante se

fazia substituto.

Quem ler “Coronelismo, enxada e voto”, de Víctor Nunes Leal, verá como ele narra

o processo viciado de escolhas. Conquistado o voto, fosse como fosse, e até de

forma viciada, aquele que se achava representante na verdade assumia o papel de

substituto. A democracia na sociedade fez com que, primeiro, a conquista de cargos

públicos ou mandatos públicos se fizesse e sobre eles se prestassem contas

permanentemente. Segundo, a forma de conquista é exclusivamente nos termos da

lei. Terceiro, esse representante presta contas permanentemente. Se não temos o

“recall” no Brasil, ainda temos, e felizmente melhorando muito, instrumentos para

fazer com que aquele que assume o mandato e não o cumpre devidamente,

exatamente como qualquer advogado sabe - nós que fomos advogados sabemos

mais que tudo -, ou seja, se não se honrou o mandato, cassa-se a procuração. Não

sou titular do direito, mas o titular do direito tem esse direito a qualquer tempo.

Estamos caminhando cada vez mais para um processo em que não é apenas para

conquistar o voto que é preciso moralidade, mas também para exercê-lo

permanentemente. A cobrança, na forma da lei, será feita no sentido da moralidade e

dentro do processo de representação, a cada dia em que um de nós, funcionário

público ou agente público, estiver naquele cargo. Essa é a grande mudança.

A Constituição fala, no art. 14, da soberania popular pelo voto, que já constava, mas

ela deu a esse processo político uma dimensão completamente diferente da que

existia até então. Essa circunstância de termos na Constituição os princípios

fundamentais do ramo que se desdobra depois, como o direito eleitoral, faz com que

a própria raiz da democracia tenha o ramo pelo qual se escolherá o representante

devidamente formulado na Constituição. É por isso que todos os julgamentos que

fazemos, nós, Juízes e Juízas Eleitorais, partem da Constituição e voltam-se para a

Constituição. Até a interpretação de algumas palavras dotadas de um conteúdo mais

aberto e fluido, como “potencialidade”, “razoabilidade” e “proporcionalidade” - em

cada caso concreto também é preciso voltarmos à Constituição para saber se aquela

interpretação dada e aplicada no caso concreto está certa ou não. Se ela não atender

aos princípios e às regras constitucionais, seguramente estará errada. Essa aplicação
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estará errada.

Isso tudo se deve à circunstância de que, no caso brasileiro, com a Constituição tão

extensa quanto a nossa, tem-se no seu núcleo fundamental os arts. 13, 14 e 15, mas

basicamente os arts. 14 e 15 cuidando do que será a matéria eleitoral. Os arts. 12 e

13, de todo jeito, já têm importância porque é pela nacionalidade que se fixa a

condição de membro de um determinado Estado e, portanto, cidadão desse Estado.

Quanto à cidadania constitucional, acho que, depois de quase 22 anos da

promulgação da Constituição, nestas eleições, especificamente, passa-se por um

processo que deve ser de transformação ou de uma das etapas da sua

transformação. Quando foi promulgada, em 5/10/88, Ulisses Guimarães dizia que se

estava criando, naquele momento, para o povo mineiro, a Constituição Cidadã.

Nesses 22 anos, ainda não conseguimos acabar - se é que algum dia acabaremos -

nem ao menos amadurecer o processo de cidadania da Constituição, que estabelece

os instrumentos pelos quais os cidadãos brasileiros haverão de atuar para serem

partes permanentes do poder, já que o poder é do povo e exercido em seu nome.

Andamos muito para que o próprio povo exerça o poder, basta ver o número de

órgãos públicos que têm participação direta em comissões e em conselhos de

representantes da sociedade civil. Portanto, há uma grande mudança no modelo. No

caso das eleições, a mudança é significativa. O melhor exemplo disso é a presença

da Maria Amélia aqui. A sociedade resolveu que ou ela assume o processo, por ser

corresponsável pelas eleições - não me refiro somente à do Estado; afinal, o cidadão

é membro desta cidade política chamada Brasil -, ou teremos problemas

permanentemente. Quanto mais o cidadão estiver presente e participar do processo,

mais chances teremos de obter uma cidadania constitucionalmente estabelecida e

sedimentada. Essa é a grande mudança.

A construção da Constituição Cidadã aperfeiçoou-se naquela tarde de 5/10/88, mas

a construção da cidadania constitucional na sociedade vem amadurecendo nestes 20

anos e, a meu ver - apesar dos pesares, que são muitos -, vem melhorando e muito.

Alguns princípios, que não ficaram claros para a sociedade, estão implícitos no

processo constitucional. A solidariedade política no Brasil precisa caminhar muito

ainda para amadurecer: ainda somos cidadãos que pensam que a culpa é do
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governo, que as coisas são do governo.

Vejo a grande diferença existente entre nós e os Estados que têm 200 ou 300 anos

de democracia. Melhorou muito. Os meninos da geração de hoje não jogam lixo na

rua como os da minha geração jogavam. Se perguntarmos a quem pertence a Praça

da Liberdade, com aqueles prédios, os meninos dirão: “é nosso, é do povo”. Se às

gerações anteriores fizéssemos a mesma pergunta, responderiam: “é do governo”.

Quando as coisas são dos outros, nossa solidariedade é menor, é como se não

fizéssemos parte daquilo.

A responsabilidade social aumentou e precisa aumentar cada vez mais,

especialmente no processo eleitoral. É necessário não ficar apenas reclamando da

corrupção: não se deve participar dela. Estou dizendo “não participar dela” não

apenas a quem pede ou tenta captar ilicitamente o voto, o sufrágio, mas também

àquele que se deixa levar por um agrado qualquer ou vota naquele seu amigo,

embora saiba que ele não teria condições para tanto. Fica fácil continuar reclamando,

mas reclamar não resolve. É preciso saber reivindicar, mas, para isso, é necessário

haver ética social para, assim, se poder fazer cobrança da ética estatal.

Farei uma observação para esclarecer: nós, servidores públicos, somos obrigados a

ser honestos por lei - se não for por boa índole, será por lei -, mas o cidadão também

o é. Não adianta só reclamar, dizendo que fulano de tal não é correto. Ninguém caiu

do céu nem subiu do inferno. É preciso que haja responsabilidade, portanto, na hora

de votar. Não tenho a menor dúvida de que a corrupção tem dois lados. Só se

consegue comprar voto porque há quem venda. É exatamente isso que precisamos

transformar na sociedade brasileira.

Um padre do interior contava-me que fez uma pregação em uma homilia, perto das

eleições de 2008, dizendo para o pessoal não vender seu voto por um saco de

cimento, até porque o candidato que fizesse isso não seria um bom representante. No

final, um senhor foi à sacristia e falou a ele: “Olha, até já aceitei um cimentinho,

porque eu estava precisando, mas o senhor pode ficar tranquilo que não votarei

nesse candidato. O senhor me convenceu. Vou receber o cimento porque já

combinei, mas não votarei na pessoa”. Isso não resolve coisa alguma, quer dizer, o

problema é que temos de ter uma sociedade ética, e não, apenas exigir depois que
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existam governantes éticos. Exigência de governantes éticos é matéria legal, é lícito,

portanto, jurídico. No entanto, a ética na sociedade é que preservará a ética

institucional, porque aí, sim, não teremos a avalanche de denúncias que temos o

tempo todo a minar a confiança dos cidadãos nas instituições. E sem confiança nas

instituições, não existe democracia possível.

Portanto, a meu ver, a cidadania precisa participar para ter eleições nas quais se

garanta a verdade eleitoral. Queremos que o cidadão vote e que tenha a certeza de

que seu voto foi devidamente computado. Nesse ponto, o Brasil está na frente,

provavelmente, de todos os países, porque ele dispõe deste dado curioso: somos

capazes de engolir um elefante e engasgar com uma formiga. Às vezes, não se

consegue tirar de um cargo uma pessoa que está nitidamente denunciada por

malfeitorias e estripulias de toda ordem, mas somos capazes de fazer uma eleição

levando 120 milhões de eleitores às urnas, em um mesmo dia, como uma festa

democrática sem confusão, sem desarrumação, sem problema, com todos satisfeitos,

e, duas horas depois, dar o resultado do processo eleitoral. O Ministro Sepúlveda

Pertence não se cansa de contar que uma vez estava falando sobre eleições no

exterior, e, ao final, uma pessoa que o ouvia - não sei se foi um norte-americano -

chamou-o num canto e disse: “Olha, o tradutor errou. Falou em 100 milhões. Você

tem de corrigi-lo. Não sei qual é o número correto, se 100 ou 1.000 pessoas”... E ele

respondeu: “Não, são 100 milhões de pessoas, mesmo, que foram às urnas, e

apresentamos o resultado depois de duas horas”. As pessoas chegam a não

acreditar.

Hoje, o processo de urnas eleitorais que o Ministro Carlos Mário, do TSE, tanto

cuidou de incentivar, desde 1996, já chegará a 2014 dispensando até a figura do

mesário, pois vamos ter a urna biométrica: o eleitor com uma máquina que captará o

que ele falar, e acabou a conversa. Esse é o Brasil do séc. XXII.

O problema é que, em alguns processos eleitorais, ainda estamos no séc. XIX,

porque alguns vícios já deviam ter acabado há muito tempo. Não acredito nem seria

ingênua de supor que se pode acabar com 100% de qualquer problema ou vício, até

mesmo esse de captação ilícita de votos, pois, como dizia Machado de Assis, “A

virtude é uma, mas os pecados são muitos”, e o ser humano é extremamente criativo
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na hora de descumprir as leis. Porém não é preciso permanecer nas proporções

ainda existentes no Brasil. Já deveríamos ter amadurecido eticamente, para não viver

o que vivemos, pois essa situação desanima gerações e gerações de pessoas, que

gostariam de participar, mas não o fazem. O que queremos é que a lisura do pleito

eleitoral seja devidamente garantida a partir da sociedade, mesmo que a Justiça

Eleitoral tenha a obrigação constitucional de zelar por isso e de restabelecer, nos

casos de afronta ou de fissura, qualquer eiva que venha a surgir. Deve haver

igualdade de oportunidades principalmente neste perigoso momento que estamos

vivendo. Muitas vezes, a entronização da possibilidade de reeleição pode gerar

problemas. É preciso que todos os candidatos tenham igualdade de oportunidades,

para que o eleitor tenha garantida sua liberdade de escolha, sem influências que não

sejam aquelas próprias de processo de embate em que haja opções entre pessoas

que apresentem seus pontos positivos e demonstrem os negativos.

Apesar do voto ser obrigatório no Brasil, a liberdade quanto à escolha precisa ser

garantida integralmente. Sou uma das que acreditam que deve ser obrigatório, tendo

em vista que o processo de educação formal não chegou ao tempo devido do voto

facultativo, o que evidentemente seria mais democrático, mas não o seria se aplicado

em sociedade em que ainda não há educação suficiente para garantir que o cidadão

exerça sua liberdade, tenha acesso às informações e possa decodificá-las. É disso

que a legislação eleitoral está tratando. A Justiça Eleitoral é um dos ramos da Justiça

que funciona muitíssimo bem no Brasil. É claro que temos problemas em outras áreas

jurídicas. A celeridade da Justiça Eleitoral é maior do que em outras, em que pesem

as reclamações, que julgo estarem corretas. A Justiça deveria ser mais rápida ainda,

já que julgamentos acontecem às vezes no momento do registro, da diplomação ou

até antes, sendo julgados em última instância, decorrido prazo muito além do

razoável. Apesar disso, essa é área que funciona com celeridade. Quem dera se tal

celeridade atingisse as outras áreas do direito. Além disso, a Justiça Eleitoral tem

funções administrativas e jurisdicionais. Nesta passagem, o TSE vira “TSI”, porque a

informática tem de funcionar com a tecnologia de ponta, para fazer com que isto dê

certo. Para levar mais de 120 milhões de eleitores às urnas num único dia, quando

serão escolhidos candidatos a vários cargos, e conseguir, ao final do dia, chegar ao
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resultado com muita tranquilidade, é preciso que o TSE tenha o “Tribunal Superior da

Informática” funcionando em benefício das eleições. Nesta área, temos tecnologia de

ponta no Brasil, que é exportada. Na semana passada, o Ministro Peluso recebeu

comissão de parlamentares europeus, que queriam saber exatamente como isto

funciona. Estavam perplexos com a capacidade do Brasil de dar esta resposta, até

porque, nos países europeus, o voto não é obrigatório. Em alguns locais, apenas 17%

dos eleitores comparecem às urnas, o que nem configura legitimidade. Como não têm

esta tecnologia, não podem adotar os procedimentos que adotamos. Não tenho

dúvidas de que, quanto ao aspecto jurisdiscional, a Justiça Eleitoral quer cada vez

mais garantir o direito do eleitor. Não existe esta história de que a Justiça Eleitoral faz

de conta que não vê. A justiça é cega, mas os Juízes estão cada vez mais afiados,

até porque a oftalmologia tem ajudado muito. Quanto às leis, nem se fala. Ninguém

imagina que haverá facilidade em qualquer tipo de vício, de mácula que seja

questionada na Justiça Eleitoral. O eleitor tem o direito a ter eleições livres e sérias,

nas quais a responsabilidade é de todos nós, Juízes, cidadãos, candidatos. Todos os

cidadãos eleitores brasileiros devem assumir integralmente sua responsabilidade, que

não é apenas para com este momento nem com os quatro anos. Certamente todos

que trabalharam no serviço público sabem que, no particular, ou seja, em empresa

privada, quando se erra, facilmente pode desfazer-se o erro. Já os erros e as

malfeitorias no poder público demoram, às vezes, décadas para serem corrigidos, e

mais de uma geração paga o preço desses vícios. Por isso mesmo não podem

acontecer. Se acontecerem, é preciso que seja restabelecido integralmente o direito,

para que o art. 1º da Constituição seja cumprido. Vale dizer que o Estado

Democrático de Direito deve funcionar segundo o que o cidadão brasileiro escolher,

ou seja, na forma em que escolher e na qual o direito determina.

Termino dizendo que falamos muito sobre eleições para a garantia de democracia.

Na verdade, a democracia se garante com a liberdade de vivermos todos de acordo

com nossas opções de vida, para que tenhamos chance de nos fazer felizes, já que

ninguém faz feliz o outro, pois o fazer é de cada um; além disso, para que tenhamos

condições de viver em sociedade na qual todos tenham pelo menos o direito e a

oportunidade de se fazerem felizes. A Constituição brasileira deu algo que, até pelo
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momento em que foi editada, as outras Constituições em vigor hoje no mundo ou a

grande maioria delas não deram. A Constituição brasileira, no desenho de modelo

democrático e nos instrumentos feitos, com o que a legislação eleitoral tem buscado

realizar, por isto depende do cidadão, não é apenas legislação ou Constituição que

garanta a liberdade, mas também a libertação. A liberdade se conquista e fica

estática. No Brasil, assim como no mundo e na vida, há processo permanente de

libertação e de conquista de condições melhores. É exatamente para esse processo

que pleitos gerais, como este pelo qual passaremos agora no Brasil, testam seus

cidadãos, para saberem que são capazes de transformarem-se, a fim de melhorar as

instituições, que se aperfeiçoam por meio das pessoas. Aí, sim, teremos Brasil justo,

solidário e democrático, como está no preâmbulo da Constituição. Sei muito bem que

não é fácil; um processo eleitoral como este não é fácil. Mas sempre acho que,

quando vemos desmandos e coisas erradas que trazem desânimo, e não tenho

tendência alguma a desânimo; quanto mais vemos aqueles que sofrem pelos erros

que ocorrem nas políticas públicas brasileiras ou entre políticos brasileiros, sempre

penso que ficamos mais perto dos que sofrem as consequências. Por isso, à maneira

de Paulo Mendes Campos, terminaria dizendo que, quanto mais vejo coisas erradas e

suas consequências, aumenta, sim, a minha dor. No entanto, quanto mais vejo a

necessidade do ser humano, aumenta a minha esperança de que temos e teremos,

neste ano, a possibilidade de recriar o Brasil, como podemos recriar a vida a cada

dia. Muitíssimo obrigada a todos.

Palavras do Ministro Joelson Costa Dias

Muito boa tarde. Saúdo todos os ilustres componentes desta Mesa na pessoa do

ilustre Deputado Alberto Pinto Coelho, Exmo. Presidente desta Assembleia, e

também na pessoa do Dr. José Anchieta da Silva, coorganizador deste evento e

Presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais; todos os magistrados

presentes, na pessoa da Ministra Cármen Lúcia e na do Ministro Carlos Mário

Velloso, Ministros de hoje e de sempre, e também na pessoa do Desembargador

José Baía Borges e na do Dr. Bruno Terra Dias, Presidente da Associação dos

Magistrados Mineiros; os parlamentares e os governantes, na pessoa do Prefeito

José Milton de Carvalho Rocha, Presidente da AMM; todos os presentes e a
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sociedade, na pessoa da Dra. Maria Amélia Souza Mendes, Presidente do Comitê

Mineiro do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral; o Dr. Belmar Azze Ramos,

Defensor Público-Geral do Estado; o Dr. Alceu José Torres Marques, Procurador-

Geral de Justiça do Estado.

Da mesma forma que a Ministra Cármen Lúcia, também não poderia deixar de fazer

referência aos meus professores de hoje e sempre e de saudá-los a todos na pessoa

do Dr. Romanelli, a quem devo o convite para participar de tão importante evento. Sr.

Deputado Alberto Pinto Coelho, não poderia começar minha manifestação sem louvar

a iniciativa da Assembleia Legislativa e do Instituto dos Advogados de Minas Gerais.

Mais do que isso, quero falar da minha boa impressão de ver a realização deste

evento justamente no Plenário da Assembleia. Não faz muito, eu falava, em outra

oportunidade, sobre a importância da participação política. Mais do que o direito de

votar e ser votado, mais do que o direito de a cada dois ou quatro anos

comparecermos às urnas para exercitar o direito de voto ou mesmo de submetermos

nosso nome ao sufrágio popular, mais do que ampliar a participação, do que ampliar

o sufrágio universal, o que temos feito ao longo dos séculos, é de fundamental

importância assegurarmos, efetivarmos esse sufrágio. O simbolismo de uma iniciativa

tão importante como esta, iniciativa não somente da própria Assembleia, mas

também de outra entidade da sociedade civil - o Instituto dos Advogados de Minas

Gerais -, é o fato de este evento ser realizado nas próprias instalações da

Assembleia, no próprio Plenário onde os legítimos representantes da sociedade civil

atuam.

Pressupondo que a Ministra Cármen Lúcia falaria realmente em primeiro lugar na

abertura deste evento e conhecedor, como todos, de sua eloquência, de sua

experiência e de sua capacidade, fui prudente. Primeiro, fiz questão de registrar por

escrito o que falaria, para deixar consignadas algumas reflexões que proponho a

todos. E, por me faltar a eloquência da Ministra Cármen Lúcia, não correr o risco de

ter a pretensão de acrescentar seja o que for ao seu brilhante discurso, como de

regra. Segundo, como parte dessa prudência que procurei ter, serei breve em minha

manifestação, pois não há mais o que acrescentar à exposição da Ministra.

Não poderia deixar de agradecer e tecer essas considerações na abertura de um
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evento, um ciclo de debates que se mostra tão importante. A minha intenção não é

mais do que lançar algumas propostas para que, na medida em que o debate evolua,

possam ser consideradas.

É até óbvio que as sanções que os tribunais aplicam decorram da legislação, e é

muito óbvio também que a legislação assim o seja, como muito bem nos informa a

Ministra, seguindo os princípios constitucionais. Mas, por vezes, temo-nos perdido ou

deixado de realizar uma investigação mais histórica e filosófica, mais principiológica,

para tentar compreender por que as coisas são como são, por que temos as normas

e a Constituição que temos. E por que a Justiça Eleitoral, na interpretação e

cumprimento dessa legislação, se vê na obrigação, até mesmo, de indeferir o registro

de uma candidatura, impedindo que um cidadão exerça, na sua absoluta plenitude, o

seu direito político, e mesmo na difícil situação que é cassar o mandato ou o diploma,

impedindo a conclusão de um mandato. As normas são postas pelo nosso

Parlamento e devem ser cumpridas, pois não se trata apenas da questão legal de se

seguir exatamente o disposto na Constituição, mas, sobretudo, é uma questão de

legitimidade. É preciso que o jogo seja jogado segundo as regras que a própria

sociedade elegeu em determinado momento da história. Ou seja, como se trata de

um processo nacional constituinte, ela elegeu essas regras como parte da

legitimidade que se espera dos nossos governantes para exercerem o seu mandato

na sua plenitude.

Perpassando essa questão da legitimidade, pareceu-me de fundamental

importância lançar como proposta para reflexão a relação entre ética e cidadania,

entre direito e cidadania, entre ética e política. Falar de ética é falar de conduta, mas

é também falar de valores e, por isso, de opção, de escolha, de um fim para o qual a

conduta dos indivíduos deve ser orientada, dos meios para se atingir tal fim. Eis,

portanto, a singela reflexão que ora se propõe. Não apenas a vida comum, mas

também as ações honestas e virtuosas são a finalidade da sociedade política.

Aristóteles nos dizia que a sociedade, ou, em nossa linguagem contemporânea, o

Estado é um lugar de promoção humana. A cidade não era tida somente como

simples comunidade, onde se busca a sobrevivência da espécie. Era mais do que

isso. Na cidade busca-se, ou se deveria buscar, o bem-viver, a qualidade para se
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viver e não somente as condições que satisfaçam as necessidades elementares. Por

isso, o fim da sociedade ou do Estado deve, ou deveria ser, a felicidade na vida.

Para o Estado, têm ou deveriam ter mais importância os que melhor contribuem

para formar essa associação do que aqueles iguais ou superiores aos demais em

liberdade ou em nascimento, mas desiguais em virtude política. Essa finalidade do

Estado diz ou deveria dizer, portanto, com a própria natureza ou a essência do

indivíduo. Como sabemos, foi Maquiavel quem nos alertou de que a política já não

era mais pensada a partir da religião nem tampouco a partir da ética. Rompera,

portanto, a política com o legado que nos deixaram os gregos. A política deixa de ser

pensada como ciência relacionada à filosofia sobre o comportamento moral dos

indivíduos em sociedade e se apresenta como um campo de estudo próprio, livre de

considerações morais, filosóficas ou religiosas. Já não lhe interessava mais perquirir

o ideal para o qual o indivíduo se dirige por sua própria natureza. Tornara-se a

política simples técnica com leis próprias, atinente apenas ao cotidiano dos

indivíduos. O mundo do ser falava mais alto, então, do que o mundo do dever ser.

De qualquer sorte, ao denunciar sobretudo a hipocrisia moral de sua época,

Maquiavel também permitiu que a política pudesse ser assimilada por um número

maior e mais significativo dos seus contemporâneos. Desde então, o grande desafio

tem sido provar que a política não se esgota ou não se deveria esgotar simplesmente

na luta pelo poder político e sua manutenção; que a liberdade e a ética são

fundamentais para a vida plena na sociedade, para a felicidade do indivíduo; que,

como nos dizia Aristóteles, só existe política com ética. Quando há uma ruptura entre

ética e política, a cidade deixa de ser cidade para acolher apenas uma comunidade

onde reina somente a troca de favores, inclusive políticos. Em outras palavras, desde

então o grande desafio tem sido provar que os fins não justificam os meios.

Espaço da política como expressão da vontade coletiva também é uma criação dos

gregos. A política seria a mais alta entre todas as ciências e nela, aliás, se

encontraria o maior de todos os bens: a justiça. Foi Kant quem nos revelou nossa

razão teórica, isto é, nossa capacidade de pensar e de raciocinar, quando voltada

apenas para atividade intelectual. Não obstante, teríamos também uma razão prática

quando essa mesma capacidade de pensar e de raciocinar se voltasse para o agir, ou
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seja, mostrar qual o princípio que a orienta.

Após distinguir entre três possíveis usos da razão prática, uso pragmático, uso ético

e uso moral, Habermas afirma que a razão prática não pode ser exercida sem

valorações. O indivíduo exerce então a sua razão prática somente quando se

questiona a respeito do conteúdo ético ou moral do seu agir, a respeito do seu

sentido, do seu alcance, das consequências para os outros seres humanos. Por

exemplo, no uso ético de sua razão prática, o indivíduo define o seu próprio projeto

de vida, mas busca o que é bom tanto para ele como para a sua comunidade. A

tradição, os valores e certos ideais do grupo social ao qual pertence orientam então o

agir ou a ação do indivíduo. Ainda que dele não se exija uma ruptura com a sua

postura egocêntrica no uso ético de sua razão prática, a ação ou o agir não são

determinados simplesmente pelo resultado que o indivíduo pretende obter.

Na medida em que se analisa a razão prática, não a partir do indivíduo, como fez

Kant, mas de sua própria natureza comunitária ou social, emancipador mesmo seria o

uso moral da razão prática na forma concebida por Habermas, segundo a qual o

problema da justiça é que nortearia a ação ou o agir do indivíduo. Ou seja, ao

questionar os valores do mundo social no qual está inserido, a razão prática não

realizaria apenas ato individual. Afinal, ao se perguntar sobre o que é justo, estaria o

indivíduo em interação com os outros sujeitos, seja de forma efetiva, seja como

horizonte da sua ação.

Como bem sintetiza Iara Guazzelli, de quem foram tiradas muitas reflexões de

minha exposição, já se antecipando ela ao que afirmaria Habermas sobre a ética do

discurso, “As normas que comandam o agir comunicativo e o discurso, enfim, o

debate público, em vista do entendimento mútuo - que é uma forma, entre outras, do

agir comunicativo -, são, no fundo, bem simples. Elas fazem parte do nosso dia a dia,

toda a vez que nos comunicamos com os outros, em vista do entendimento: a

universalidade - contra todas as discriminações, bairrismos, racismos e divisões -, o

respeito pelo outro, a sinceridade, a veracidade e o respeito pela verdade, que

excluem qualquer manobra procurando distorcer o processo de diálogo e de busca do

verdadeiro e do justo, e, finalmente, a renúncia a todas as formas de violência e de

coação”.
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Norberto Bobbio também se dedicou à análise da relação entre ética e política. Mas

o que desperta mesmo o interesse, até porque não se dissocia da sua visão entre

ética e política, é sua investigação sobre a teoria da democracia. Ainda que em

momentos históricos distintos, Bobbio concebeu basicamente duas formas

particulares do regime democrático: a democracia ética e participativa e a democracia

procedimental. De relevante, o fato de Bobbio elevar a participação da cidadania.

Mais que a defesa do sufrágio universal, o direito de voto puro e simples, ele propõe

seja ampliada a participação da cidadania, como vemos em um evento como este,

com a abertura do próprio Plenário da Assembleia à participação da comunidade e a

democratização das instituições da própria sociedade civil. Democracia seria,

portanto, mais que simples método inicialmente proposto por Kelsen, que coloca a

luta pelo poder sobre as mais amplas bases. Como o próprio Kelsen reconheceria

mais tarde, a eleição livre e sua consequência, a luta competitiva pelo voto popular,

são critérios secundários da democracia, sendo seu critério essencial a ideia de que é

governo do povo. Mas, para que o governo seja do povo, é necessário que o povo

dele participe.

Outra ideia básica que decorre dos ensinamentos de Bobbio é que há nítida

correlação entre democracia, ao menos na sua acepção moderna, e proteção dos

direitos humanos ou fundamentais. A democracia não pode ser entendida como

simples método que resulte na negação democrática de alguns valores fundamentais.

John Stuart Mill afirmava que o mais importante mérito que pode ter uma forma de

governo é o de promover a virtude e a inteligência do próprio povo. É preciso ir além,

portanto, da noção de que democracia se limita tão somente à proteção do indivíduo

contra o soberano. É necessário transformar não só o indivíduo, mas a própria

sociedade onde este se insere.

Com efeito, pressões e fraudes, casos de roubos de urnas, substituição de listas,

falsificação de atas, incremento do número de eleitores contribuíam para a

falsificação da verdade eleitoral durante as eleições realizadas na República Velha.

Naquela época, Tavares de Lira, num pronunciamento de 1921, afirmava: não eram

as leis que eram más em si, mas os costumes políticos vigentes, que levavam um

partido a massacrar necessariamente o outro pela necessidade que tinha o que
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estava no poder de assegurar câmaras unânimes para que pudesse governar. Defeito

não é o das leis, é do modo como elas são aplicadas. A realização de eleições

limpas, antes de tudo, é um desafio ético, uma necessidade ética a se espalhar pela

política, pelos políticos, pelos servidores públicos, pelas empresas e, por que não

dizer, pela própria Justiça. A concepção desse objetivo é que dirá qual Brasil do

futuro queremos. Não bastará apenas o combate às causas estruturais da pobreza,

da exclusão, da desigualdade, será necessário enfrentar e debelar também as causas

estruturais do abuso, da fraude e da corrupção; transformar o combate ao abuso e à

corrupção na solução necessária de um problema que também é ético.

Nosso déficit ético ou de debate ético gerou uma anomia que tem facilitado a

corrupção. A desigualdade social tem algum efeito também sobre a cidadania. A

necessidade do desenvolvimento social e econômico surge com o fortalecimento da

democracia. Um grande número de pesquisas recentes dão conta das correlações

estatísticas significativas entre o bom funcionamento das instituições e o progresso

no crescimento, no desenvolvimento social e na equidade. É justamente disso que a

ilustre Ministra Cármen Lúcia vem nos falar com a sabedoria que lhe é peculiar. Não

é somente a liberdade que se faz necessária, mas a própria libertação. Afinal, há uma

correlação entre o grau de democracia e o grau de desenvolvimento social.

Pesquisadores revelam que, quando aumenta a participação democrática e o poder

político se dispersa pelo conjunto da sociedade, os índices de desenvolvimento social

melhoram. Estudos do Banco Mundial mostram que, se não contarmos com planos

de longo prazo para criar instituições sólidas e se não conseguirmos alcançar mais

equidade e justiça social, não haverá estabilidade política. Sem estabilidade política,

por mais recursos que consigamos acumular para os programas econômicos, não

haverá estabilidade financeira. Por isso o desafio que se nos apresenta é transcender

das relações conflitivas e competitivas para formar relações de cooperações e de

ajuda mútua.

Víctor Nunes Leal já apontava a corrupção eleitoral como um dos mais notórios e

enraizados flagelos do regime representativo no Brasil. Salientava que os defeitos do

nosso regime representativo eram atribuídos a fatores de ordem puramente ou

precipuamente política. Por esse motivo, a atenção dos observadores quase sempre



____________________________________________________________________________
573

se desviava dos fatores econômicos e sociais mais profundos, que eram, e ainda são,

os maiores responsáveis pelo governismo e, portanto, pelo falseamento intrínseco da

nossa representação. Isso era o que nos dizia Víctor Nunes Leal.

Na lição de Luís Pedro Pereira Coutinho, direito constitucional deve ser marcado

pela pretensão de condicionar o processo político, vinculando tanto as minorias

quanto as maiorias, tanto a geração presente quanto as gerações futuras.

Como também nos adverte Canotilho, o Direito Constitucional sofre de asfixia

filosófica, porque se purificou juridicamente, afastando os pressupostos éticos e

filosóficos, aquilo que Maria Machado chamou de alienação da essência ética do

direito. Mas Habermas adverte, é preciso adquirir consciência sobre a juridicidade dos

direitos humanos enquanto valores positivados, que ainda são tomados no plano

moral. Não obstante o seu caráter histórico, o seu viés jusnaturalista, que não

depende da concessão do soberano de plantão, a exigibilidade ou judicialização

incorporou-se à noção dos direitos humanos.

Isso foi possível graças à recepção dos direitos humanos pelas ordens internas

jurídicas dos países. E os direitos políticos, à medida que asseguram aos cidadãos

elegerem seus representantes e participarem na administração do público, revelam-

se fundamentais para a satisfação dos demais direitos.

Concluo relembrando uma citação de Hannah Arendt. Como sabemos todos,

Hannah Arendt, depois da tragédia do que foi a Segunda Guerra Mundial, questiona,

em determinado momento, o próprio significado da política, ao mesmo tempo em que

afirma que o significado da política é a liberdade, justamente pela capacidade que o

homem revela de se autodestruir, como a Segunda Guerra bem evidenciou. Hannah

Arendt diz que devemos perguntar se ainda há um significado na política. Diz ela que

“a política é absolutamente necessária à vida humana, e não apenas da sociedade

como também do indivíduo. Como o homem não é autossuficiente, mas dependente

de outros para sua existência, são necessários provimentos que afetam a vida de

todos e sem os quais a vida em comum seria impossível. A tarefa, a finalidade última

da política, é salvaguardar a vida em seu sentido mais amplo”.

Estou certo de que este ciclo de debates contribui justamente para essa reflexão, e

será uma efetiva contribuição na tentativa dessa salvaguarda da vida em seu sentido
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mais amplo. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Ivair Nogueira) - A Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais manifesta os agradecimentos aos ilustres conferencistas. Passaremos

agora ao painel “Financiamento de campanha e prestação de contas”.

2º Painel

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa para o 2º Painel os Exmos. Srs.

Ministro Carlos Velloso; Desembargador José Antonino Baía Borges; Marco Antônio

Rebelo Romanelli; José Anchieta da Silva; e Luiz Gustavo Severo, Diretor do Instituto

Paranaense de Direito Eleitoral; a Exma. Sra. Adriana Belli Pereira de Souza,

advogada, Mestre em Direito Constitucional; e os Exmos. Srs. Adriano Denardi

Júnior, Diretor da Secretaria de Controle Interno e Auditoria do Tribunal Regional

Eleitoral, e Walter Roosevelt Coutinho, Presidente do Conselho Regional de

Contabilidade.

Palavras do Ministro Carlos Velloso

Exmos. Srs. Presidentes da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e do

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais; Dr. José Anchieta da Silva, Presidente

do Instituto dos Advogados de Minas Gerais; Dr. Luiz Gustavo Severo e Dra. Adriana

Delli Pereira de Souza, eminentes companheiros de Mesa; Dr. Marco Antônio Rebelo

Romanelli, eminente colega; senhores, senhoras, amigos e colegas, falarei sobre

“Abuso de poder econômico e política nas eleições”.

Quero começar da mesma forma que a Profa. Ministra Cármen Lúcia iniciou sua

fala, dizendo-lhes que nós todos estamos aqui por uma razão: porque queremos uma

democracia mais legítima, uma democracia cada vez melhor para nossos filhos, para

nossos netos, para o nosso povo. Vou buscar na dialética hegeliana a inspiração para

dizer-lhes que a democracia direta, a democracia de Atenas, aliás a democracia

querida por Rousseau, seria a tese; a democracia indireta ou a democracia

representativa, a democracia de Montesquieu, seria a antítese; e a democracia

semidireta, que adota princípios da democracia direta, vale dizer, a participação direta

do povo no poder, seria a síntese. É essa síntese que devemos procurar adotar.

A democracia brasileira, aliás, está na Constituição; é o governo do povo sim. A
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Constituição diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de

representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. É uma

democracia, portanto, basicamente representativa, fundada no pluralismo político,

segundo a Constituição no art. 1º, inciso V, e no pluralismo partidário, que pretende

aplicar princípios da democracia direta nessa busca da democracia semidireta.

A democracia tem condições. A primeira é a existência de um mecanismo apto a

receber e a transmitir a vontade popular. É necessário, portanto, que exista um órgão

independente que preste legitimação à representação e um processo impermeável à

fraude e à corrupção. Esse órgão no Brasil é a Justiça Eleitoral. Temos, podemos

assim dizer, um dos melhores processos eleitorais do mundo, que precisa de ajuste,

é certo, mas, no que diz respeito ao seu cerne, à sua estrutura, é um bom processo

eleitoral. A Justiça Eleitoral não tem faltado com a sua colaboração no sentido de

aperfeiçoá-lo. Dou-lhes exemplos da cédula única em 1955 e da folha individual de

votação propostas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Foram marcos na busca de maior

legitimidade. O anteprojeto que resultou no Código Eleitoral, que está em vigor até

hoje, também foi obra do Tribunal Superior Eleitoral. Cito aqui também o cadastro

eletrônico, implantado em 1985, e o voto informatizado de 1995 e 1996.

Procuramos, cada vez mais, legitimidade para representações, mas podem existir

mandatos ilegítimos, oriundos do abuso dos poderes econômico e político. Há

mandatos formalmente viciados pela não observância das regras eleitorais, além de

mandatos estritamente ilegais por serem oriundos de condutas vedadas pelo art. 41-A

da Lei nº 9.504, de 1997, Lei das Eleições, acrescentado pela Lei nº 9.840, de 1989,

uma lei de iniciativa popular.

Há pouco a imprensa me indagava se o Projeto Ficha Limpa representou um

avanço. Disse-lhes que um grande avanço, impulsionado pela sociedade brasileira,

que é cada vez mais cidadã, cada vez mais desejosa de ser cidadã. Vejam, então,

que temos dois projetos da maior importância impulsionados pela sociedade, pela

iniciativa popular.

Eu dizia que há os mandatos estritamente ilegais, decorrentes da captação ilícita de

sufrágio, condutas vedadas no art. 73 e em razão do descumprimento no disposto

nos incisos I a VI do mesmo artigo.
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Abuso de poder econômico e político. Qual seria o conceito desse abuso? Tem-se,

no caso, sem dúvida nenhuma, um conceito indeterminado. Por sê-lo, a sua

caracterização ocorrerá diante de fatos e de circunstâncias.

Poderíamos dizer que o abuso de poder seria um ato omissivo ou comissivo

praticado no pleito eleitoral em favor de candidatos, ou de candidato, e que leva o

poder econômico político a se exceder e a causar desequilíbrio entre candidaturas

com ofensa ao princípio isonômico que é inerente à República.

Para o Desembargador Luiz Melíbio Machado, esse abuso do poder econômico

ocorreria com o emprego de dinheiro das mais diversas técnicas, que vão desde

ajuda financeira pura e simples a partidos e candidatos até a manipulação da opinião

pública, melhor dito, da vontade dos eleitores por meio de propaganda política. Por

exemplo, subliminar, com aparência de propaganda meramente comercial. Quantas

vezes assistimos a isso, seja na mídia escrita, seja na televisão ou no rádio.

O Prof. José Jairo Gomes, aliás, um notável expositor do direito eleitoral daqui de

Belo Horizonte, conceitua o abuso do poder econômico como a concretização de

ações que denotam mau uso de recursos patrimoniais detidos, controlados ou

disponibilizados ao agente, à vista do contexto em que isso ocorre, revelando a

existência de exorbitância, desbordamento ou excesso no emprego do recurso. Essas

ações devem ocorrer em processo eleitoral futuro ou em curso. Um abuso do poder

político já seria a ação ou omissão realizada por uma autoridade e cuja prática

infringe proibição inscrita em lei. É o fato, portanto, de um agente público, valendo-se

de sua posição, beneficiar candidato ou candidaturas, seja por ação, seja por

omissão.

É intuitivo - e aqui novamente retorno ao Prof. José Jairo - que a máquina

administrativa possa ser colocada a serviço de candidatura no processo eleitoral. Isso

que constitui abuso desvirtua completamente a ação estatal, além de desequilibrar o

pleito. Esse abuso de poder econômico e de poder político é severamente punido

pelas nossas leis eleitorais, inicialmente no Código Eleitoral, art. 237, e com a Lei nº

64, de 1990, no seu art. 22, que trata sobre inelegibilidade. Geralmente esse abuso

de poder político vem com abuso de autoridade - Lei nº 9.504. Vou além das eleições,

justamente às condutas vedadas e à captação ilícita de sufrágio, no art. 41, “a”, das
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leis das eleições. Essas condutas configuram também improbidade administrativa e,

portanto, levam a duas sanções: a primeira, suspensão dos direitos políticos, que

constitui condição de elegibilidade. Ou seja, pode perder a condição de elegibilidade

se condenado na ação de improbidade administrativa e abuso de poder político, que

é causa de inelegibilidade - Lei Complementar nº 64, de 1990, art. 1º, inciso I, letra

“h”.

Essas condutas vedadas numa palavra, ou seja, é esta Lei Complementar nº 64

que acaba de sofrer severas alterações pelo denominado Projeto Ficha Limpa, que

está com o Presidente da República para sanção. Essas condutas vedadas estão

inscritas no art. 73, incisos I a VIII, constituem abuso de autoridade e geram a

inelegibilidade de que trata o art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 1990. As

condutas vedadas podem ter sido praticadas antes ou após o registro da candidatura,

mas há quem sustente que não, ou seja, só nos três meses que antecedem a

campanha eleitoral. Entretanto, há um outro entendimento, contrário, numa

interpretação mais abrangente e sistemática, que diz que essas condutas podem ser

visualizadas antes ou após o registro das candidaturas.

As condutas vedadas presumem comprometida a igualdade no prélio eleitoral pela

só comprovação da prática do ato. Não há que se falar, portanto, na potencialidade

dos efeitos. A interpretação é puramente objetiva. Ocorrido o fato, ocorrerá a punição.

O art. 74 configura abuso de autoridade para os fins do disposto no art. 22 da Lei

Complementar nº 64. A infringência é a do disposto no § 1º do art. 37 da Constituição

Federal, ficando o responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do registro de

sua candidatura. O art. 37, § 1º, é o que estabelece que a publicidade de atos,

programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter

educativo, informativo ou de orientação social, nela não podendo constar nomes,

símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou

servidores públicos. Esse art. 74 implementa o dispositivo constitucional.

A Lei das Eleições, no art. 75, estabelece que, nos três meses que antecederem as

eleições, na realização de inaugurações, é vedada a contratação de “shows”

artísticos pagos com recursos públicos. O art. 76 diz que é proibido a qualquer

candidato comparecer, nos três meses que precedem o pleito, a inaugurações de
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obras públicas. O parágrafo único desse artigo diz ainda que a inobservância do

disposto nos arts. 73 e 77 sujeita o infrator à cassação do registro ou à cassação do

diploma.

O abuso de poder econômico ou político começa a receber sanção na Lei

Complementar nº 64, no art. 1º, letras “d” e “h”. Esses dispositivos levam à imposição

da pena de inelegibilidade. A Lei nº 9.504 retorna à captação ilícita do sufrágio. O art.

41 da Lei das Eleições diz que são elementos do tipo desse artigo: demonstração da

prática da conduta de doar, oferecer, prometer ou entregar com o fim de obter voto,

bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função

pública. O art. 41-A só tipifica a captação ilícita de votos entre candidato e eleitor, não

configurando, por exemplo, a vantagem dada ou prometida por um candidato a outro

visando obter-lhe a desistência. Para caracterização da conduta ilícita é

desnecessário o pedido explicito de votos, ou seja, não há necessidade de se pedir

expressamente o voto, basta a anuência do candidato à evidência do especial fim de

agir.

Para que ocorra a violação da norma do art. 41-A não se torna necessário - aqui

menciono jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral - que o ato da compra de votos

tenha sido praticado diretamente pelo próprio candidato. É suficiente que, sendo

evidente o benefício do ato, haja participado de qualquer forma o candidato ou com

ele consentido.

O Tribunal Superior Eleitoral, num julgamento memorável, cassou o mandato de um

Senador e de sua esposa, Deputada Federal, pela compra de votos. Duas eleitoras

compareceram ao Ministério Público Eleitoral e disseram: “Realmente, eu vendi o

meu voto por R$26,00. Recebi R$13,00, antes da eleição; e receberia os outros

R$13,00 depois da eleição”. Esse Senador fez um barulhão imenso, dizendo: “Por

R$26,00, cassa-se o mandato pela compra de dois votos?” O dispositivo é altamente

moralizador e quer preservar a vontade do eleitor. Geralmente um eleitor que vende o

voto por R$26,00, recebendo R$13,00 e depois mais R$13,00 é alguém muito pobre.

Tem-se aí a figura de um corruptor de eleitores pobres.

Essa campainha é para mim? Não? Manda quem pode, obedece quem tem juízo.

No art. 41, em seu § 1º, temos: “Para a caracterização da conduta ilícita é
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desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo consistente

do especial fim de agir”. Mencionei que as sanções previstas no art. 41 aplicam-se

contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça à pessoa com o fim de obter-

lhe o voto. Geralmente vem, com a proposta de compra, ameaças muitas vezes

veladas. A representação contra as condutas vedadas poderá ser ajuizada até a data

da diplomação. Esse dispositivo foi introduzido pela Lei nº 12.034, de 2009. O prazo

de recurso contra decisões proferidas com base nas condutas vedadas será de 3

dias, a contar da data da publicação do julgamento.

Concluindo, gostaria de falar sobre as ações. Analisei, ainda que a voo de pássaro,

nesse tempo tão curto, o que pode ser o abuso de poder econômico ou político.

Vejamos como isso é apurado e como as punições são aplicadas. Temos algumas

ações cíveis na Justiça Eleitoral. A primeira delas é a ação de impugnação de registro

de candidato. No caso, examina-se a falta de elegibilidade e também a

inelegibilidade, até mesmo por rejeição de contas pelas Assembleias, pelos Tribunais

de Contas e, em seguida, pelo juízo das Câmaras Municipais e das Assembleia

Legislativas.

Quanto ao objeto, quando se trata de matéria constitucional, não há preclusão. Por

exemplo, o domicílio eleitoral, que pode ser examinado até “de ofício” pelo Juiz. Se

não houve essa arguição, e o candidato ganha a eleição, é possível a aplicação da

pena. Quando a matéria é infraconstitucional, essa preclui se não foi alegada em

tempo. Cito, como exemplo, a rejeição de contas.

A ação de investigação judicial eleitoral tem o rito do art. 22 da Lei Complementar

nº 64; o prazo para ajuizamento é desde o início do processo eleitoral até a

diplomação; o fato abusivo pode ter ocorrido antes do início do processo eleitoral.

Temos as seguintes modalidades de ação de investigação judicial eleitoral, a

chamada Aije: por abuso de poder; por captação ou gasto ilícito de recursos para fins

eleitorais; por captação ilícita de sufrágio; e por conduta vedada.

O fundamento legal da Aije por abuso de poder é a Lei Complementar nº 64, o seu

objeto é a inelegibilidade por três anos - o Projeto Ficha Limpa passa para oito anos -

e a cassação do registro, o bem tutelado é a legitimidade e normalidade das eleições.

Exige-se a potencialidade lesiva, porque se trata de inelegibilidade por abuso de
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poder econômico da Lei Complementar nº 64.

O fundamento legal da Aije por captação de recurso ou uso ilícito de recurso para

fins eleitorais é o art. 30-A da Lei das Eleições; seu objeto é a negação do diploma ou

sua cassação; o bem tutelado é a higidez da campanha e a igualdade na disputa.

Portanto não se exige a potencialidade lesiva.

A ação de investigação por captação ilícita do sufrágio tem por fundamento legal o

art. 41-A, e também não se exige a potencialidade lesiva.

A Aije por conduta vedada tem por fundamento os arts. 73, 74, 75, 77 e 78, da Lei

das Eleições, e não há que se falar em potencialidade lesiva.

A ação de impugnação de mandato eletivo é constitucional e tem por fundamento

legal o art. 14, §§ 10 e 11. Seu rito é da Lei Complementar nº 64, arts. 3º a 16; o

prazo para ajuizamento é de 15 dias contados da diplomação; e o objeto, a

desconstituição do diploma e do mandato. A causa de pedir é o abuso de poder

econômico, corrupção e fraude, e o bem tutelado é a cidadania, a lisura e o equilíbrio

do pleito, a legitimidade da representação política.

Vejam, senhores e senhoras, que a nossa legislação eleitoral é complexa, seja a

Constituição, a lei complementar ou a Lei das Eleições, que é uma lei ordinária. Elas

impõem severas punições àqueles que abusam da autoridade, do poder econômico

ou político; àqueles que não respeitam vedações ou condutas impostas também na

Lei das Eleições; àqueles que procuram captar o sufrágio ilegitimamente. Todas

essas ações são punidas exemplarmente. Temos, portanto, um bom processo

eleitoral. Falava para a imprensa, que importa a cada um de nós, sobretudo aos

eleitores, vigiar, fiscalizar e denunciar. Para isso, há os órgãos de fiscalização oficiais;

o Ministério Público, por exemplo, estaria atento. Cada um de nós deve dar o seu

testemunho para que tenhamos uma democracia cada vez melhor, cada vez mais

legítima. Muito obrigado.

Palavras do Advogado-Geral Marco Antônio Rebelo Romanelli

Exmo. Sr. Deputado Ivair Nogueira, representando o Deputado Alberto Pinto

Coelho, Presidente desta Casa da democracia; meu sempre mestre Ministro Carlos

Mário da Silva Velloso, na pessoa de quem cumprimento as autoridades,

especialmente os componentes desta ilustre Mesa.
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Como disse a Ministra Cármen Lúcia, a democracia é um processo que estamos

vivenciando, a cada dia, de forma mais madura. Com muita propriedade, ela lembrou

que esse processo, infelizmente, foi interrompido por um longo e negro período.

Posteriormente, com a participação popular e com o sacrifício de alguns, evoluímos

na democracia e temos hoje a Constituição Cidadã de 88. O espelho disso é

podermos estar hoje debatendo esse tema na Assembleia Legislativa. Quero

homenagear todas as pessoas que sofreram e lutaram para que a democracia fosse

restabelecida no nosso país. Em especial, presto uma homenagem a uma pessoa

que, obviamente, é muito cara para mim, o meu pai Antônio Ribeiro Romanelli, que

sofreu as consequências de sua luta.

Abuso do poder econômico e do poder político. A palestra proferida pelo eminente

Ministro deu o seu recado e mostrou-nos a exata dimensão da relevância do tema.

Farei apenas algumas reflexões. O conceito de abuso do poder político e econômico

é indeterminado e extremamente elástico. É claro que não podemos esquecer-nos de

que o poder político e econômico existe e influencia a nossa vida em todas as

esferas, aliás, nos pleitos eleitorais. O que se quer na legislação eleitoral é que não

sejam cometidos abusos ou mau uso desse poder econômico ou político. Todavia as

leis são obras do homem, por isso são falhas. A nossa lei eleitoral, ao dispor sobre o

abuso do poder político e econômico, deixou extremamente elástica a interpretação.

Como ressaltou o Ministro, é óbvio que, por ser elástica, devemos analisar a

caracterização ou não desse abuso, em caso concreto. Além disso, tal elasticidade, a

nosso ver, gera grande insegurança àqueles que disputam o pleito eleitoral, pois

ficam à mercê da interpretação dos Ministros e Juízes, que às vezes não estão muito

próximos da realidade da administração pública e do próprio pleito.

Acredito que essa legislação deveria ser o mais objetiva e caracterizadora possível

dessas ilicitudes. Na realidade, o que se quer é a igualdade no pleito eleitoral, o

exercício da democracia e que todos tenham o mesmo direito e as mesmas chances

de obterem o sufrágio dos seus eleitores.

Ministro, esse é um ponto que chamo de reflexão - aliás, há até um pouco de

angústia, e sabemos disso pela experiência que temos como advogado,

principalmente nessa área de consultoria, que seria uma advocacia preventiva de
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consultoria aos candidatos -, por exemplo, se pode ou não fazer isso, se deve fazer

ou abster-se de fazer isso. Ficamos nessa insegurança. Aliás, a insegurança é tanta,

Ministro, que ficamos com certa perplexidade.

Houve uma sessão que ocorreu já tarde da noite no TSE, na qual se mudou

inteiramente a interpretação, de certa forma, até mesmo de abuso de poder político,

ou seja, a propaganda antecipada. Vejam os senhores que, até esse julgamento, que,

se não me engano, ocorreu terça ou quarta-feira, não se considerava propaganda

antecipada... Aliás, foi num caso em que estava sendo julgado o Presidente Lula por

um evento ocorrido em Teófilo Otôni. Até então, para se considerar propaganda

antecipada, era necessário que a pessoa explicitasse o nome do candidato e pedisse

expressamente o voto. O TSE mudou isso repentinamente dizendo: “Não. Se houver

o pedido subliminar implícito, escondido, e a intenção daquele...”. E foi o caso. O

Presidente disse: “Não posso dizer o que os senhores estão querendo porque a lei

me proíbe”. Caso contrário, ele teria falado. Quer dizer, nitidamente ele estava

pedindo voto e fazendo uma propaganda eleitoral.

Voltando ao abuso do poder econômico e político, ficamos também perplexos

porque nenhum de nós quer que o nosso candidato ou candidata, para quem fizemos

uma consultoria, perca amanhã o mandato ou tenha a cassação do registro por uma

interpretação e um parecer em cima de um parecer que damos.

Na administração pública tomamos algumas medidas preventivas. Por exemplo, é

claro que o Governador do Estado provavelmente será candidato. Certas posturas e

coisas que a administração pública faz são vedadas. Então, o que fazemos? Ficamos

numa postura mais conservadora para proteger. Não foi à toa que o Estado de Minas

Gerais fez publicar uma resolução com praticamente o que não se pode fazer no

período ou no ano eleitoral ou naqueles períodos que antecedem as eleições. A

União fez publicar uma cartilha na qual consta o abuso de poder econômico e as

condutas vedadas. Isso é para mostrar que a autoridade determinou aos seus

subordinados que não praticassem aqueles atos, porque não tem esse controle nem

essa capacidade de estar em todo lugar para que não sejam cometidos abusos do

poder econômico e político.

Essas são as reflexões que queria trazer, Ministro, nesse pouco tempo que me foi
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dado.

Palavras do Sr. Luiz Gustavo Severo

Boa tarde a todos. Agradeço o convite que me foi formulado primeiramente ao

Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta egrégia Assembleia

Legislativa, e também ao Dr. José Anchieta, Presidente do Instituto dos Advogados

de Minas Gerais. Saúdo os eminentes doutores que integram essa ilustrada Mesa na

pessoa do Ministro Carlos Mário Velloso.

Ministro Velloso, por mais de uma vez tive a oportunidade de expor a admiração

que tenho pelo seu trabalho na condição de Ministro do Supremo, Ministro do TSE, e

como jurista. Todos os elogios que possam ser feitos a V. Exa. sempre serão poucos

em razão da contribuição histórica e insuperável que deu ao direito eleitoral. V. Exa.

estimulou, evidentemente e inquestionavelmente, a instituição da urna eletrônica no

País, que é um avanço considerável, motivo de orgulho e de exemplo para o mundo

inteiro. Hoje o mundo todo vai ao TSE se informar sobre a urna eletrônica do Brasil,

que é pioneira e foi iniciativa do Ministro Carlos Mário Velloso, como Presidente do

TSE. O Projeto Ficha Limpa, que hoje está tão em voga no Congresso Nacional e na

mídia - em todos os âmbitos de debate do direito eleitoral, hoje em dia o Ficha Limpa

ganha destaque - também teve como precursor, apesar de poucos saberem, o

Ministro Carlos Velloso, como membro do Supremo e Presidente do TSE. Portanto,

Ministro Velloso, saúdo a Mesa em nome de V. Exa. De fato, é uma grande honra

para mim dividir a Mesa com V. Exa. Quero também fazer uma saudação rápida ao

Prof. José Jairo Gomes. Minas Gerais é privilegiada quanto aos juristas e sobretudo

quanto aos juristas dedicados ao direito eleitoral. Aqui já ouvimos brilhantes

explanações da Ministra Cármen Lúcia, hoje Vice-Presidente do Tribunal Superior

Eleitoral; dos Ministros Velloso, Fernando Gonçalves - que acaba de deixar o Tribunal

Superior Eleitoral - e Arnaldo Versiani, também bom mineiro, cruzeirense fanático -

sei que isso não agrada a muitos, creio eu que metade-metade aqui em Minas

Gerais, pois o negócio é complicado -; e do José Jairo Gomes, meu grande amigo,

Procurador Regional Eleitoral de Minas Gerais, que considero hoje, sem nenhum tipo

de falso elogio, porque já defendia isso antes de conhecê-lo, quem melhor escreve

sobre Direito Eleitoral no País. A obra do Prof. José Jairo Gomes é referência no País
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inteiro; ele é um dos poucos que hoje se dedica a pensar criticamente o direito

eleitoral. O professor é extremamente preocupado com a cientificidade desse ramo

do direito e não com esse fenômeno que infelizmente temos vivenciado, que é o

direito eleitoral do dia a dia, do casuísmo. O Prof. José Jairo Gomes é, de fato, um

teórico do direito, e é disso que o direito eleitoral precisa para amadurecer. Por fim,

saúdo também o Dr. Antônio Romanelli, figura ilustre que tive a honra de conhecer no

passado, quando proferi uma palestra no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.

Na pessoa do Dr. Antônio Romanelli, saúdo todos os que estão aqui para estudar,

conhecer e debater um pouco sobre esse tema, esse ramo do direito que é tão

peculiar e que hoje desperta tanto o interesse da mídia. Não tenho dúvida em

destacar que o direito eleitoral é o tema do momento. Hoje em dia a pauta da mídia,

quando se refere a questões jurídicas, é quase toda tomada por discussões afetas a

esse ramo.

O tema que me foi reservado, de fato, merece atenção, cuidado e um grande

destaque. É justamente o art. 30-A da Lei Eleitoral que regulamenta o processo que

pode levar à cassação e agora também à inelegibilidade, caso aprovado o Projeto

Ficha Limpa, dos que cometem algum tipo de irregularidade relativamente a

arrecadação e gastos de recursos de campanha.

Esse dispositivo é especialmente importante, porque, até o advento da Lei nº

11.300, em 2006, todas as questões relativas a arrecadação e gastos de recursos,

prestação de contas de campanha, eram colocadas à margem do controle da Justiça

Eleitoral. Ela fazia de conta que julgava as contas, os candidatos faziam de conta que

prestavam contas, rejeitavam-se ou aprovavam-se as contas, com ou sem ressalvas,

e isso não fazia a menor diferença no direito eleitoral para o exercício do mandato. O

advento do art. 30-A, pela Lei nº 11.300, deu uma guinada radical nessa situação.

Não só por estabelecer processo que leva a perda de mandato e possível

inelegibilidade, com o Projeto Ficha Limpa, mas também porque toda a Justiça

Eleitoral, a partir de orientação do TSE, na época presidido pelo Ministro Carlos Ayres

Britto, passa a exercer com maior rigor o controle das contas de campanha, da

prestação de contas dos candidatos, inclusive propugnando espécie de sanção para

quem tinha as contas rejeitadas em 2008, mesmo sem iniciativa legislativa. Em 2008,
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o TSE, por meio de resolução, determinou que aqueles que tivessem contas

rejeitadas ficariam impedidos de obter quitação eleitoral pelo período de quatro anos,

durante o curso do mandato; para Senador, seriam oito anos. Como a quitação

eleitoral é documento obrigatório para quem deseja se candidatar, por via reflexa

quem tivesse contas rejeitadas em 2008 ficaria impedido de disputar eleições durante

quatro anos, não poderia concorrer em 2010 nem em 2012. Ou seja, da ausência de

efetividade em qualquer tipo de sanção, da ausência de controle sobre o tema, o

TSE, a partir da inovação legislativa do art. 30-A, assume postura proativa em relação

ao conceito de quitação eleitoral e destaca que quem tem contas rejeitadas não pode

mais obter quitação eleitoral. Infelizmente - isto ainda é tema de discussão - esta

matéria foi revertida por iniciativa do Congresso, o que despertou para a importância

do tema, mas modificou esse dispositivo por meio da Lei nº 12.034, afastando o

impedimento da quitação eleitoral para quem não tem contas rejeitadas. Portanto,

hoje em dia, quem tem contas rejeitadas não sofre, automaticamente, penalidade

alguma. Aprovação ou rejeição de contas, para a Justiça Eleitoral, de fato não gera

efeito algum ao candidato. Mas o art. 30-A estabelece importante avanço, porque cria

mecanismo para que aquelas contas rejeitadas sejam levadas, por outra via, com o

contraditório, à apreciação do Judiciário e, caso fique demonstrado que houve ilícito

na arrecadação e no gasto de recursos, seja possível cassar o registro ou o diploma

do candidato eleito.

Destacarei alguns pontos da questão processual e material desse dispositivo, para

que compreendermos o que representa o art. 30-A no ordenamento jurídico eleitoral

vigente. A quem compete julgar ação que trata do art. 30-A? Tratarei apenas das

eleições estaduais, o que vale no presente momento. Nas eleições estaduais, os

Tribunais Regionais convocam Juízes auxiliares para fazer as vezes de primeira

instância julgadora. A esses Juízes auxiliares compete julgar qualquer infração à Lei

nº 9.504 e representações pelo art. 30-A. O interessante é que o Juiz auxiliar

coordena este processo, faz instrução, ouve testemunhas, recebe petição inicial e

contestação, junta documentos, mas não profere sentença. Quando tem relatório

sobre tudo o que ocorreu no processo, vai até o TRE, onde funcionará como relator

do processo. Ele relata e dá o voto, o qual é submetido à apreciação dos demais
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membros do TRE. Portanto, infrações que levam à perda de mandato, como o art. 30-

A ou o art. 41-A, que trata da compra de voto, além do art. 73, destacado pelo

Ministro Velloso, que trata das condutas vedadas, são apuradas pelos Juízes

auxiliares, são julgadas pelos Juízes auxiliares que integram o Tribunal Regional

Eleitoral. Isso é julgado pela Corte, e para que, de fato, a condenação se efetive, é

preciso haver maioria dos membros do TRE.

Em relação à legitimidade, começam a surgir as controvérsias a esse dispositivo.

Na legitimidade ativa, os partidos, as coligações e o Ministério Público podem

ingressar com uma ação, na qual alegam que algum candidato cometeu algum tipo

de ilícito relativo à arrecadação e gastos de recursos. E por que não os candidatos?

Sinceramente, não sei. A legislação, por um simples erro material - parece que se

trata disso -, deixou de fazer constar, na redação do art. 30-A, a legitimidade para que

os candidatos propusessem a representação por violação ao referido artigo.

Esqueceram-se também do Ministério Público. Não era preciso mencioná-lo, pois há

uma legislação específica que confere legitimidade a esse órgão para atuar em todos

os feitos de natureza eleitoral. O TSE já se manifestou sobre isso. A partir de um

precedente do TRE de Minas, os partidos políticos, as coligações e o Ministério

Público serão competentes e legitimados para ingressar com uma representação por

violação ao art. 30-A. O afastamento dos candidatos do rol dos legitimidados é, sem

dúvida alguma, de todo reprovável. Para os estudiosos do direito eleitoral, não há

como entender a razão de se excluírem os candidatos que são, considerando-se o

conceito de interesse jurídico, os maiores interessados para ingressar com uma

medida dessa natureza, inclusive se não fosse a atuação do Ministério Público,

autorizando conchavos entre os dirigentes partidários. Não são raras as vezes - e

quem atua no direito eleitoral sabe disso -, em que os próprios candidatos,

contrariando as disposições dos líderes partidários, ingressam com as ações de

perda de mandato. Geralmente todos os dirigentes de partido se conhecem e

realizam conchavos, fazendo com que a proteção e a lisura do ordenamento jurídico

fiquem à margem da Justiça Eleitoral. Portanto, é triste que o Congresso Nacional

tenha cometido um erro tão grave e tão ingênuo de excluir os candidatos da

legitimação ativa para a propositura de representação por meio do art. 30-A.
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Quanto aos legitimados passivos, há uma discussão extremamente interessante

sobre quem poderá ser réu no processo do art. 30-A. Não há dúvida de que o

candidato eleito poderá ser polo passivo, pois, como foi eleito, ele poderá ser

processado, condenado e cassado por cometer algum ilícito na arrecadação e gasto

de campanha. E o suplente? E o segundo colocado nas eleições majoritárias?

Defendo que sim, e o faço com base em precedentes do TSE, que ainda não se

manifestou sobre os cargos majoritários, porém, com relação aos suplentes, já

destacou a legitimidade para integrarem o polo passivo. Primeiro, porque suplente do

Legislativo também é diplomado, ou seja, se a sanção é de perda ou negativa de

diploma, não há razão para se excluir o suplente do rol dos legitimados passivos.

Sobretudo agora, com o advento do Projeto Ficha Limpa, no qual a cassação pelo art.

30-A, assim como pelos arts. 41-A e 73, não leva apenas à perda do diploma, mas

também faz incidir a sanção de inegibilidade. Ou seja, mesmo que não haja o

diploma, existe sanção a ser aplicada: a inegibilidade por oito anos. A própria redação

do dispositivo deixa clara essa legitimidade. Vejamos o que ele diz: “o cancelamento

do diploma ou a denegação de sua outorga”. Ou seja, não é preciso diploma para ser

processado pelo art. 30-A, basta uma expectativa de recebimento desse diploma, que

pode vir a ser obstada, caso haja uma condenação de procedência.

O Prof. Jairo Gomes - e peço licença para discordar de sua opinião - defende que,

com relação ao prazo para propositura, somente a partir da proclamação dos eleitos

deve surgir o direito de ingressar com a representação do art. 30-A. Particularmente

considero como marco inicial o pedido de registro de candidatura, ou seja, a partir do

momento em que há candidato registrado é possível ingressar com a representação

do referido artigo. Isso porque, ao longo da campanha, mesmo antes da prestação de

contas, as práticas de caixa dois e recebimento de doações de fontes vedadas

podem ser verificadas. Sobretudo porque, desde a Lei nº 11.300, nos dias 6 de

agosto e 6 de setembro, todos os candidatos são obrigados a disponibilizar na

internet uma prestação de contas parcial, ainda que extremamente simplificada. Mas

aí já é possível verificar alguns gastos e algumas receitas que estão sendo

movimentados pelo candidato. Parece-me que, a partir daí, já nasce interesse jurídico

para se ingressar com o art. 30-A. Qualquer discussão em relação ao prazo final foi



____________________________________________________________________________
588

praticamente superada pela Lei nº 12.034, que fixou o prazo de 15 dias contados da

diplomação para a propositura do art. 30-A. Chamo a atenção em relação a esse

ponto para um evento que me parece ser muito importante. Restringir, em todos os

casos, a propositura do art. 30-A ao prazo de 15 dias da diplomação acabará

inviabilizando, em muitos casos, o manejo desse importante instrumento jurídico, e

destaco por quê. A legislação eleitoral prevê que as contas de candidatos eleitos

estejam julgadas até 8 dias antes da diplomação. O cálculo do Poder Legislativo - a

Câmara - foi este: se as contas têm de ser julgadas até 8 dias antes, ainda há 8 dias

e depois mais 15 para que se ingresse com essa ação. Ou seja, as contas são

julgadas a até 8 dias da diplomação e, após a diplomação, ainda há mais 15 dias

para manejar esse recurso, essa ação, tempo mais que suficiente.

Mas destaco que o TSE já pacificou: cabe ação pelo art. 30-A contra suplente.

Contas de suplente são julgadas muito após a diplomação, e não há na legislação

prazo para isso. O TRE julga quando houver espaço na pauta, em razão da

possibilidade dos julgamentos das contas dos suplentes. Como o art. 30-A

basicamente versa sobre tudo o que foi movimentado na campanha, a prestação de

contas é um elemento fundamental para que se ingresse com essa ação. Não

havendo julgamento dessas contas, como não há em quase nenhum caso de

candidatos não eleitos, antes dos 15 dias da diplomação ficaria praticamente

inviabilizada a propositura da representação pelo art. 30-A contra candidatos não

eleitos, os suplentes. Portanto, parece-me que o TSE, mesmo com a dicção da lei,

pode vir a considerar que esse prazo só vale para candidatos eleitos. Para candidatos

não eleitos, parece-me - como sugestão a “lege ferenda” - que esse prazo deve ser

de 15 dias contados da data do julgamento das contas, quando o julgamento se dá

depois dos 15 dias da diplomação. Julgam-se as contas e contam-se 15 dias para se

poder ingressar com uma ação pelo art. 30-A.

Em relação à potencialidade, tema muito importante quando se trata de ações

eleitorais, o TSE já disse que não é preciso a demonstração da potencialidade no art.

30-A. O que é potencialidade para os que não têm o manejo diário da legislação

eleitoral? Potencialidade é necessidade de demonstrar que a conduta irregular

interferiu ou teve potencial para interferir no resultado da eleição. Nesse caso, o TSE
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diz que isso não é preciso ser demonstrado no caso do art. 30-A. No caso de abuso

do poder econômico ou político, é preciso demonstrar a potencialidade. No art. 30-A,

basta que se leve em consideração o princípio da proporcionalidade, ou seja, há que

verificar se o ilícito cometido ao arrecadar e ao gastar recursos de campanha foi

relevante, teve relevância jurídica em relação ao total movimentado na campanha.

Para ser bem claro, se um candidato recebe 30%, 40%, 50% dos recursos de sua

campanha por meio de caixa dois, de contabilidade apartada da contabilidade oficial,

sem dúvida alguma isso tem relevância jurídica para sua campanha, foi o bastante

para elegê-lo. Portanto, há ambiente jurídico e fáctico para se aplicar uma cassação

de diploma. No art. 30-A não se fala em potencialidade, e sim em aplicação do

princípio da proporcionalidade, uma vez que o bem jurídico tutelar é a moralidade da

campanha eleitoral.

Em relação à vinculação do art. 30-A com a prestação de contas - e já vai tocar a

sineta, o que está me preocupando -, muita gente defende - já vi e considero

absolutamente lamentável e inaceitável - uma vinculação entre a decisão que julga a

prestação de contas e o art. 30-A - está aí a temida sineta. A decisão que julga contas

de campanha não é aberta. Não há lide no processo de prestação de contas de

campanha. Sendo candidato, não posso questionar a prestação de contas do outro

candidato, não posso ingressar nos autos alegando que ali houve omissão, não

posso acusá-lo, e ele não pode defender-se. O processo de prestação de contas é

evidentemente administrativo, ainda que a reforma da legislação lhe tenha dado

natureza jurisdicional apenas para admitir recurso. Como tudo no direito eleitoral,

fazem as coisas, cobrem a cabeça e descobrem o pé. Para admitir recursos em

processo de prestação de contas, dizem que são de natureza jurisdicional. Isso é

muito simples, basta dizer que cabe recurso, mesmo sendo administrativo, pois a Lei

nº 9.784, que rege o processo administrativo federal, admite expressamente o

cabimento de recurso em processo administrativo. Então, não há por que questionar

a natureza administrativa. Prestação de constas é de natureza administrativa, o art.

30-A é de natureza jurisdicional. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A

decisão da prestação de contas auxilia no processo do art. 30-A, mas não há

vinculatividade. Quem tem conta aprovada poderá ser cassado pelo art. 30-A, e quem
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tem conta rejeitada poderá ser absolvido pelo art. 30-A. Não há a menor dúvida sobre

isso.

Para finalizar, gostaria de destacar cerca de quatro pontos que merecem a

preocupação dos políticos e que, segundo a jurisprudência do TSE, tem caracterizado

essa ofensa ao art. 30-A e ensejado cassações: recebimento de recursos fora da

conta, o tradicional caixa dois. A lei eleitoral exige que toda movimentação de

campanha seja feita por conta específica, sujeita ao controle da Justiça Eleitoral.

Quem recebe recurso fora dessa conta, pratica caixa dois, e isso é motivo de

cassação. Ocultação de doação de bens estimáveis. Tudo que o candidato recebe na

campanha, como trabalhador voluntário, carro do amigo, casa que o tio emprestou

para o comitê, tem de ser declarado à Justiça Eleitoral como bem estimável em

dinheiro. A ocultação desses bens leva à cassação. Recebimento de doação de

fontes vedadas, como concessionária de serviço público, entidades religiosas,

sindicatos e entidades esportivas. Todas essas entidades estão vedadas de fazer

doação a candidatos. Segundo palavras do próprio TSE, o recebimento de recursos

dessas fontes constitui irregularidade grave e gera cassação. Gastos com o que não

pode. Os candidatos possuem um rol com o qual podem gastar recursos de

campanha. Não podem, por exemplo, patrocinar eventos durante o período eleitoral.

Isso constitui compra de voto dissimulada. Gastos ilícitos também geram cassação. A

própria ausência de prestação de contas, como um ardil para escapar da Justiça

Eleitoral ou controle, também gera a cassação. Segundo a jurisprudência do TSE, a

não emissão de recibos eleitorais, que são documentos obrigatórios à prestação de

contas, também inviabiliza o correto controle da Justiça Eleitoral sobre o tema e gera

cassação. Agradeço a oportunidade que me foi concedida e peço escusas pelo

atraso. Gostaria de agradecer a atenção de todos e destacar, por conclusão, que o

art. 30-A é, hoje, o dispositivo do momento do direito eleitoral. Quando os clientes me

perguntam com o quê devem tomar cuidado na campanha, eu digo que cuidem das

suas contas. Sob a ótica do âmbito de proteção do TSE e dos TREs, é mais grave

hoje cometer um deslize, ainda que formal, no processo de arrecadação e gastos de

campanha e da prestação de contas, sobre o qual o Prof. Adriano falará, do que a

prática eventual de um abuso de poder econômico, político ou uma captação de
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sufrágio. Então, sob a ótica do direito eleitoral, isso é muito mais grave e é

referendado e convalidado pelo Projeto Ficha Limpa, que aplica a inexigibilidade de

oito anos para quem pratica condutas de deslizes em processos de arrecadação e

gastos de recursos. Muito obrigado.

Palavras da Sra. Adriana Belli Pereira de Souza

Boa tarde a todos. Meu caríssimo Prof. José Anchieta, de quem continuo aluna;

caríssimo Ministro Carlos Mário Velloso; Deputado Ivair Nogueira; caríssimo Antônio

Romanelli, Diretor do Departamento de Direito Eleitoral do Instituto dos Advogados,

boa tarde. É uma honra debater com todos que, de alguma forma, contribuem para a

nossa democracia. Começo aderindo ao que o meu colega Antônio Romanelli disse:

a democracia não se faz apenas com o discurso da busca ou da caça às bruxas. Pelo

contrário, a democracia inexiste sem processo justo. Estamos num Estado

Democrático de Direito.

A democracia não se faz apenas nas urnas, ela se faz também com respeito às

regras de direito estabelecidas para aqueles que são, de alguma forma, vítimas ou

respondem a algum processo. Vítimas por quê? Hoje observamos uma indústria

midiática que acaba por denegrir indelevelmente a imagem do candidato, mediante

um processo judicial que nem sequer está a ser iniciado no âmbito do direito eleitoral,

da jurisdição eleitoral, mormente em face dos políticos do nosso Brasil.

No caso específico da prestação de contas, ressalto a insegurança da defesa

quando, de fato, busca defender aquele candidato. Para se ter uma ideia sobre o

processo de prestação de contas que se diz administrativo, há pouco tempo houve

uma inversão completa pelo TSE dizendo que não caberia recurso das decisões de

primeira instância. Posteriormente voltaram a entender que caberia, sim, o recurso,

principalmente porque, quando retiraram a possibilidade recursal naquela fase,

criaram, concomitantemente, por resolução... Preciso fazer um registro para o meu

antecessor, Dr. Luiz Gustavo. Não acredito que houve uma infelicidade na retirada,

ou, na verdade, na inserção do ordenamento jurídico daquele artigo de lei que retirou

a possibilidade da inelegibilidade por ausência da quitação eleitoral.

Nesse aspecto, vejam os senhores, foi uma criação, por resolução, do TSE. O TSE,

com a “datissima maxima venia”, com todo o respeito, porque acredito nele, advogo
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perante esse Tribunal, não pode arvorar-se à condição legiferante como tem feito. Ele

não pode criar uma inelegibilidade, que, segundo a Constituição Federal, só advém

de lei complementar. Isso foi o que aconteceu. Quando o Congresso Nacional adota

para si um poder que é apenas e unicamente dele e coloca na legislação justamente

a barreira que o Estado de Direito precisa ter, porque o Estado de Direito é aquele em

que se colocam garantias individuais em face do Estado, ele é achincalhado.

Portanto, quando vem o poder legítimo do Congresso Nacional retirando

inelegibilidade, é realmente achincalhado, e dizem que político, de fato, só legisla em

seu favor, o que não é verdade. Nunca poderíamos, e infelizmente isso tem sido

comum nos discursos de forma geral, imaginar a política da forma rasteira com que

muitos mecanismos de comunicação têm imprimido a esse setor tão fundamental da

edificação do nosso Estado.

Voltando à questão da prestação de contas, apenas um alerta. Para terem uma

ideia, o candidato tem, para se defender em um processo administrativo, 72 horas. A

despeito da competência do Dr. Adriano Denardi, que aqui está, excepcional

profissional, que dirige a Controladoria Interna do Tribunal Regional de Minas Gerais,

foi criada recentemente, em maio, a Resolução nº 829 - Dr. Adriano, o senhor me

corrija -, autorizando a Controladoria Interna do Tribunal Regional de Minas Gerais,

na fase de eleições, em qualquer momento, em um comício ou em qualquer outro

evento ou circunstância, a ir até lá e exigir ou solicitar do candidato a confirmação, a

comprovação das contas gastas naquele evento.

Teremos três dias, 72 horas no primeiro momento, para demonstrar a incorreção de

eventual parecer elaborado também pela própria Justiça Eleitoral, apesar de essa

mesma Justiça Eleitoral utilizar-se, durante todo o decorrer da campanha eleitoral,

dessa mesma estrutura para apurar eventuais incorreções no exercício dessas

candidaturas.

Quanto ao laudo realizado dentro da Justiça Eleitoral, nas comarcas, por exemplo,

o laudo contábil, que deveria ser realizado para aferir contas de campanha, não é

subscrito por especialista. Todos nós, que advogamos na área, sabemos muito bem

que, num laudo, existe parte técnica - que se diz técnica, mas sinceramente não julgo

que aquele profissional tem legitimidade para dizer sobre as contas - e parecer
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jurídico, o qual também julgo que não cabe, pois cabe ao Juiz decidir juridicamente.

Vejam os senhores que, a despeito deste discurso - importante, sem dúvida, para a

democracia -, é preciso ter a exata noção do que está sendo feito por trás, o outro

lado, o candidato, aquele que vai e apresenta suas contas, responde a processos,

muitas vezes no período de 24 horas. Para se ter uma ideia da insegurança, Dr.

Romanelli, como dito há pouco, o TSE resolveu alterar o prazo processual de recurso

por jurisprudência. Então, a insegurança, de fato, é muito grande. Em especial na

prestação de contas, vejo também outro problema dramático. Em exemplo clássico,

num caso específico, um candidato realizou pagamento em gráfica em nome de um

terceiro candidato. A Juíza Eleitoral determinou que fosse feita avaliação. Foi

encaminhado ofício a diversas gráficas da região e apurou-se que esse candidato

tinha feito uma compra, mas não a declarou em sua prestação de contas. O valor, à

época, era de quatrocentos e poucos reais. Depois de rejeitadas suas contas, apurou-

se que quem fizera aquela compra em seu nome e pagara em dinheiro fora seu

oponente político. Quer dizer, será que aqueles que abrem processo apenas pela

corrupção do político, pela falta de integridade e de ética têm exata noção do que é

responder processo e do que acontece na prática? Creio que não. Essa é a questão

que apresento. É muito importante tudo o que foi dito, o que ouvimos diuturnamente,

porém há que olhar os dois lados. Não pode existir democracia sem processo justo. E

processo justo não é aquele que, em nome de interesse público, relativiza direitos

individuais do jurisdicionado. São essas as questões que queria apresentar aos

senhores. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Adriano Denardi Júnior

Boa tarde a todos. Já vimos que é uma maratona, mas não posso deixar de

mencionar o Dr. Antônio Ribeiro Romanelli. Tenho a satisfação e a honra de

representar aqui o órgão técnico do Tribunal que examina as contas e oferece à Corte

elementos mais claros para que ela possa julgar. Fui gentilmente convidado por ele.

Agradeço muito a confiança depositada, Dr. Romanelli. Espero não decepcioná-lo

muito com as palavras que pretendo trazer para contribuir com este debate. Agradeço

o convite, que foi posteriormente referendado pelo Deputado Alberto Pinto Coelho. De

modo que estamos aqui para refletir um pouco sobre essas questões eminentemente
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técnicas, mas que envolvem conceitos do senso comum sobre os quais todos

podemos refletir.

Destaquei alguns pontos mais importantes das alterações, notadamente em relação

aos partidos, que sofreram interferências importantes da Lei nº 12.034. Na

impossibilidade de tratar do assunto em sua plenitude, dado o pequeno espaço de

tempo concedido, vamos nos debruçar sobre alguns aspectos dessa nova realidade

jurídica que se impõe aos partidos.

Na arrecadação de recursos, portanto, os partidos passaram a ter obrigação que

não tinham antes; por exemplo, as restrições que a lei em foco trouxeram, quais

sejam, as de natureza qualitativa e quantitativa de aplicação de recursos. Eles se

tornaram agentes tão ou mais importantes que os comitês financeiros formados para

a formalização do financiamento das campanhas, e também tão ou mais importantes

que os próprios candidatos na irrigação das campanhas com recursos arrecadados.

Antes os partidos aplicavam livremente os recursos arrecadados para a sua

manutenção, e as vedações eram quatro apenas. Agora se uniformizaram com as

vedações impostas às campanhas. De modo que, do ponto de vista quantitativo, eles

só podem aplicar recursos no limite de 10% das doações de pessoas físicas e 2%

das pessoas jurídicas. Também, como já disse, a uniformização das fontes vedadas

restringe bastante o volume de recursos e a variedade de fontes que o partido tinha.

Ele tem de observar, ainda, os critérios definidos pela direção partidária e pelo

estatuto, que deverá encaminhar, por força da resolução do TSE, até dia 10 de junho,

quais são as restrições impostas na aplicação desses recursos. Não sabemos ainda.

Os partidos parecem não ter experiência nisso. Os estatutos, creio, não determinam

de que forma os regionais, por exemplo, podem aplicar os recursos recebidos de

pessoas físicas e jurídicas agora com esse novo rol e com as limitações impostas.

O fato é que os partidos, seja por aditamento aos seus estatutos, seja por criação

de um instrumento adequado para esse fim, deverão trazer ao conhecimento da

Justiça Eleitoral, para que esta possa exercer fiscalização também sobre esse

aspecto, quais são os limites impostos pelo próprio partido. Os recursos de anos

anteriores que o partido pretende aplicar nas campanhas estão liberados, desde que

submetidos aos mesmos critérios seletivos aplicados aos captados no ano em curso
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da eleição. Todo esse recurso deve, obrigatoriamente, transitar pela conta bancária,

que o partido não tinha de abrir antes. Ele usava recursos da própria conta ou do

fundo partidário e não tinha de abrir uma conta exclusiva de campanha, que era uma

exigência feita apenas aos comitês financeiros e aos candidatos. Portanto, agora, são

obrigados a abrir uma conta exclusiva de campanha, que tem um tratamento

específico. Já tem de ter sido aberta. A resolução determina que a abertura dessa

conta tem de ter sido feita 15 dias após a publicação daquela norma, que se deu no

dia 4, portanto dia 19 de março foi o prazo para que os partidos a abrissem. Não é

uma conta obrigatória, porque ele pode optar por não aplicar. Por força do seu

estatuto, poderá afastar-se da corrida regional e eventualmente não ter de abrir a

conta.

Na dúvida, recomendamos aos partidos abrirem a conta. Se eventualmente ainda

não abriram, embora eu não esteja autorizado a ir contra o que diz a resolução,

entendemos que seja melhor abrir tarde do que não abrir a conta e fazer aplicação de

recursos em campanha. Há uma exigência muito contundente quanto a isso. A Lei nº

12.034 permite que o partido aplique dentro daqueles limites. O entendimento de que

essa aplicação se faça pela identificação dos doadores e pelo depósito em conta

bancária foi regulamentação imposta pelo TSE na Resolução nº 23.217. Retomando

essa resolução, seu art. 14 trata especificamente desse aspecto em particular.

Chamo a atenção de todos para os termos desse dispositivo: “Em ano eleitoral, os

partidos políticos poderão aplicar ou distribuir pelas diversas eleições os recursos

financeiros recebidos de pessoas físicas e jurídicas, devendo obrigatoriamente

discriminar a origem e a destinação dos recursos repassados a candidatos e

comitês”. Portanto a discriminação da informação e a identificação da origem é

determinante no cumprimento desse dispositivo, isto é, o cerne do controle está na

identificação da origem. O partido não dirá apenas: “Isto é do meu caixa”, mas sim:

“Isto é do meu caixa e veio de tal fonte”. Fiz aqui um exercício para refletirmos como

o partido o fará. Nessa hipótese, o partido tem transparência parcial. Lembrem-se de

que a lei foi formulada em contexto em que se falava muito sobre a doação oculta, em

que o partido recebia um recurso, colocava-o no seu caixa e o aplicava em campanha

sem dizer a fonte. Apenas no ano seguinte o partido diria quais eram seus doadores,
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sem necessariamente revelar que parte daquele recurso foi aplicado em campanha.

Essa é a doação oculta. O candidato se beneficiava do recurso supostamente vindo

do partido, mas não necessariamente indicando a fonte. No popular, o partido se

tornava lavanderia de recursos. Agora, com essa restrição, mais necessária ainda se

faz a discriminação e a identificação da origem, porque pode ser fonte vedada.

Partidos que estavam acostumados com apenas 4 fontes vedadas têm agora 13, que

é o rol exaustivo da Lei das Eleições, que também se impõe aos partidos.

Então os doadores A, B e C fazem aporte de recursos para os partidos, que os

guardam em sua conta bancária. Depois o partido distribuirá esses recursos para sua

campanha ou para aqueles candidatos em quem desejam investir. Assim ele fará

aplicações para esses candidatos. Trata-se da transparência parcial, pois o partido

não estará revelando necessariamente se o doador A doou para o candidato W ou X

ou se o B doou para o Z. Dirá apenas quais são seus doadores e beneficiários. A

norma do TSE diz que o partido tem de discriminar a origem e a destinação. Nessa

hipótese, porém, cremos que o partido, talvez no desejo de estimular a doação, não

revelará imediatamente para quem irá esta doação. Em muitas circunstâncias, a

alegação dos partidos - até nas próprias audiências públicas que presenciamos -

seria de que o partido atrai a doação porque não dirá para qual pessoa será

destinado esse recurso. Em tese, o doador ficará apenas conectado com a ideologia

partidária, não necessariamente com o candidato. Essa é a alegação do partido. No

entanto, no caso de o doador A, por hipótese, ser fonte vedada e inadvertidamente o

partido ter-se servido desse recurso e aplicado nas campanhas de W, X, Y e Z,

parece-me, “a priori”, que todos os beneficiários estariam contaminados pela vedação

trazida por esse doador. Segundo o apóstolo Paulo: “Um pouco de fermento leveda

toda a massa”. Portanto, se o candidato quiser ocultar em parte a doação, terá de

revelar. Dessa forma teriam de adotar o modelo seguinte, que é o de transparência

total. A princípio, seria a mesma fórmula: o partido recebe dos doadores A, B e C,

mas, após depositar na conta e mediante informação específica disso, dirá que o

doador A doou para os candidatos W e X, o doador B doou para X e Y, e o doador C,

para Y e Z.

Parece-me que, dessa forma, o partido estaria se acautelando contra o risco de
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aplicar para todos os seus candidatos recursos de fonte vedada. Se A for uma fonte

vedada, o partido terá condições de dizer que houve, sim, utilização de recurso de

fonte vedada, mas que não contaminou todo o recurso aplicado em campanha. Essa

seria uma forma de o partido proteger todo o seu rol de candidatos. É claro que há o

risco de atingir um número de candidatos, mas não necessariamente todos, que -

parece-me - seriam atingidos na hipótese de transparência parcial.

De modo que é este um alerta que fazemos aos candidatos e aos partidos em

geral, sobretudo aos partidos que pretendam aplicar recursos de campanha, a fim de

que atentem para essas situações. O sistema que está sendo desenvolvido pelo TSE

prevê a hipótese anterior, porém é possível que o partido possa fazer, por meio de

notas explicativas, na sua prestação de contas, esse esclarecimento, que será levado

em conta no momento da apreciação da ocorrência que poderá ser danosa para os

candidatos. É claro que os candidatos estariam com as suas contas desaprovadas e

se sujeitariam às ações cabíveis, correndo o risco de terem os seus mandatos

cassados.

Na aplicação de recursos, no momento em que os partidos, candidatos e comitês

estão aptos a aplicar recursos, eles já precisam ter reunidas todas as condições que

permitem a abertura da campanha. A campanha ainda não começou, embora já

esteja sendo vista. Temos percebido, sobretudo no âmbito nacional, a realização da

campanha, com gastos vultosos sendo feitos. Em tese, isso será um problema mais

adiante, no momento da prestação de contas. Os partidos estão aplicando recursos

em campanha, e eles deveriam ter observado aqueles critérios. Se não há campanha,

como é que o partido pode aplicar em campanha? Estamos diante de um impasse

fático, jurídico.

O art. 36-A da Lei da Reforma Eleitoral, da minirreforma eleitoral, prevê a figura do

pré-candidato. Trouxe para o mundo jurídico o pré-candidato, que antes não existia.

Ele existia apenas em tese, a partir do momento em que havia o pedido de registro de

candidatura e após o deferimento desse registro. Esse seria o pré-candidato, mas já

na campanha, porque o registro se dá em tempo de campanha. O que a lei trouxe foi

a possibilidade de uma espécie de pré-campanha, já que existe o pré-candidato, mas

não trouxe isso no seu texto. Reconhece o pré-candidato, mas não reconhece a pré-
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campanha. Entretanto, como estamos vendo aqui, onde há pré-candidato, há pré-

campanha. De modo que há um imbróglio, e eu espero que haja uma solução.

Aprendi na lição do Ministro Fernando Gonçalves - certamente nem todos aqui

aprenderam lá, como é o caso do Dr. Jairo - que o direito posto é o direito dito pelos

tribunais. Assim sendo, o direito posto, ainda que dessa maneira, será esclarecido

pelos tribunais, valorizando a jurisprudência e trazendo para o mundo do direito uma

fonte que é vigorosa. Porém, nesse momento, ela terá de ser o próprio direito posto,

visto que o direito posto, da forma como nós o conhecemos - a lei -, peca por não

equalizar adequadamente pré-candidatura e pré-campanha. Certamente, no

desenrolar dos processos que se sucedem à campanha e às prestações de contas,

teremos debates bastante interessantes.

Isso tudo para dizer que o início da campanha se dá com o registro da candidatura,

ainda que o partido possa arrecadar recursos antes da campanha, mesmo em anos

anteriores. A aplicação do recurso, em tese, pela letra da lei, dá-se apenas quando a

campanha começa, e isso ainda não existe juridicamente, só faticamente.

No final, o dia da eleição é o último dia para a aplicação de recursos, permitindo-se

o pagamento de despesas após o dia da eleição, desde que assumidas até esse dia.

Documentos fiscais deverão ser emitidos no dia da realização da despesa,

independentemente do dia do pagamento. Daí a importância de se identificar o

momento em que é feita a despesa, porque é ali que está marcada a data em que a

dívida foi contraída. O documento fiscal é o que determina o momento da despesa

realizada. Temos tentado, dada a importância que o documento traz ao processo, e

em função da busca de uma maior efetividade, controlar o gasto, porque cremos, com

bastante convicção, que o gasto revela o caixa dois ou a sua possibilidade.

A entrada de recursos se dá pelos meios mais criativos, como a televisão tem nos

mostrado. Porém, a saída é a própria campanha. Dra. Adriana, se me permite, não há

aqui cerceamento ao direito de fazer campanha nem a “temorização” ao candidato no

momento em que a Justiça Eleitoral busca informação. Isso acontece porque é nesse

momento que vemos a campanha ser realizada, é nesse momento que o gasto está

sendo feito.

Não adianta, posteriormente, na prestação de contas, nos contentarmos com a
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informação trazida pelo candidato se ela, lá atrás, foi traída pelo fato. Legitimado pelo

texto da resolução principal do TSE, que informa em diversos momentos a

possibilidade de fiscalização durante a campanha, o TRE, se, com ousadia, resolver

controlar os gastos, tratará de registrar os atos de campanha, não para coibir ou

cercear. O poder de Polícia já existe para coibir a propaganda ilegal. O que se deseja,

por meio da Resolução nº 829, que está disponível no “site” do TRE, é a possibilidade

de flagrar o fato, não necessariamente irregular, mas o fato oneroso, que custou

recursos e que, se vier a ser omitido, no momento da prestação de contas revelará o

uso de recursos não contabilizados, isso para usar uma expressão consagrada nos

períodos de notório abuso dos caixas de campanha.

É possível haver dívida de campanha, afinal todos podemos ter dívidas. Todavia

não pode um candidato com dívidas de campanha querer ter suas contas aprovadas.

A única hipótese de dívida de campanha que não enseja a desaprovação das contas

será aquela em que o partido as assume. Se o partido, por decisão de seu órgão

nacional, mediante apresentação de um cronograma de pagamento dessa dívida,

com utilização de recursos arrecadados sob o mesmo regime - vejam os senhores a

importância de isso ser esclarecido -, assumir as dívidas de campanha, deverá pagá-

las com recursos arrecadados sob o mesmo regime - restrições qualitativas e

quantitativas -, por meio de depósitos em conta bancária, que permanecerá aberta. É

muito relevante esse aspecto, quanto à assunção de dívidas ou à possibilidade de

assunção. A lei consolida esse aspecto, que estava oscilante na jurisprudência e na

resolução do TSE. A lei consolida e trata, de maneira definitiva, a possibilidade de

assunção de dívidas, desde que observados esses critérios.

Quanto à prestação de contas propriamente dita, darei apenas uma visão geral

sobre a arrecadação e, em especial, aos partidos. Falarei rapidamente, sem entrar

em detalhes, porque o tempo não nos permite mais que isso. Até aqui, candidatos e

comitês financeiros eram as pessoas que prestavam contas à Justiça Eleitoral após o

pleito. O partido entra agora como mais um devedor dessa obrigação. Já era uma

obrigação antiga prevista na Lei dos Partidos, porém a Justiça Eleitoral vinha

entendendo que essa obrigação era atendida pelo comitê financeiro. Os partidos,

além de prestarem contas, agora, após as eleições, farão um parêntese da prestação
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de contas e a incluirão na sua contabilidade anual. A prestação de contas agora não

afasta a obrigação de contas anuais nem a apresentação dos balancetes mensais,

quatro meses antes e dois meses após as eleições.

O prazo, para o 1º turno, é dia 2 de novembro; e 30 de novembro apenas para um,

se houver. Então que se atente para esse prazo. O candidato que não prestar contas

não pode ser diplomado. A diplomação só poderá ser realizada após o julgamento

das contas.

Embora o Dr. Luiz Gustavo muito bem tenha dito que o julgamento das contas, por

si só, não tenha o condão de cercear a diplomação, essas duas fases, o não

julgamento e a não prestação de contas, impedem a diplomação por força do texto

legal. Portanto prestação e julgamento de contas no prazo permitem a diplomação.

Além disso, os candidatos e comitês têm a obrigação de divulgar as contas ao

longo da campanha. Neste ano, eles observarão um período de entrega das parciais,

primeira e segunda. Recentemente houve muita confusão em relação às datas de

entrega e de divulgação. Esta tem de ocorrer nos dias 6 de agosto e 6 de setembro. A

resolução estabelece um pequeno calendário para a entrega, ou seja, o candidato

apresenta as informações entre os dias 28 de julho a 3 de agosto, e a Justiça Eleitoral

divulga no dia 6 de agosto. Da mesma forma, acontece com a segunda parcial.

Os relatórios devem revelar o estado do financiamento da campanha e os gastos já

realizados até aquelas datas, e poderão subsidiar o exame final das contas.

Essa é uma demonstração de que, ao longo da campanha, podem ser colhidos

elementos que subsidiem posteriormente o exame daquelas contas. No momento

oportuno e no contraditório, ainda que brevíssimo, esses elementos podem ser

estabelecidos no exame das contas. Nada que se possa fazer durante a campanha

criará embaraço a ela; é permitida apenas a reunião de elementos que possam

posteriormente oferecer maiores dados à apuração da melhor verdade em relação às

contas. Portanto a resolução do TRE - mais uma vez, aqui me manifesto a seu favor -

está inserida nesse contexto de exame, percepção e coleta de informações durante

as contas.

O exame e julgamento das contas acontecem mediante a decisão do TRE, que

verificará a regularidade, decidindo: pela aprovação, quando estiverem regulares;
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pela aprovação com ressalvas - admitidas por tradição, história e praxe -, quando

constatadas falhas que, examinadas em conjunto, não comprometam a regularidade

das contas. E aqui cabe parêntese: há discussão nos tribunais em relação a essa

ressalva, e chamo a atenção dos senhores para o fato de que o exame de contas é

sumamente um processo de auditoria, ainda que extremamente rápido, com a figura

do auditado, que é o candidato, o comitê ou o partido. Esse tipo de aprovação não

está plenamente regular. Se não tivéssemos a figura da ressalva, seria como dizer

que esse candidato está no mesmo patamar daquele que tem, sim, suas contas

plenamente regulares. A ressalva, embora não tenha nenhuma consequência direta,

tem uma consequência moral, digamos assim, que sinaliza que não está tudo

plenamente em ordem - a lei consagra esse dispositivo. Imagino que, a partir de

agora, haja uniformidade no entendimento. A lei traz para o seu texto a possibilidade

desse julgamento, eximindo ou exaurindo o debate. Veremos como isso se dará na

prática. Ainda há a decisão pela desaprovação das contas, quando constatadas

falhas que, examinadas em conjunto, comprometam sua regularidade. Essa é uma

situação que realmente não permite nem a ressalva. É uma situação mais grave no

seu contexto e na sua proporcionalidade.

Por fim, também consagrado pelo texto legal, há uma previsão que vinha apenas na

resolução do TSE. Ressalte-se aqui que, pelo menos na área de prestação de contas,

a lei recepciona, em grande medida, o entendimento dos órgãos técnicos que sempre

orientam o TSE na formulação das resoluções, de modo que temos um certo conforto

em perceber que o Congresso Nacional recepciona o entendimento de que a

prestação de contas é um instrumento de verificação da regularidade da pessoa

perante a Justiça Eleitoral, mantendo, no seu texto de quitação eleitoral, a vedação

da quitação para aquele que não presta contas. Portanto o julgamento das contas,

por força do entendimento - nesse caso, sim, do Congresso Nacional -,

autonomamente, importa menos que a própria prestação de contas em termos de

sanção imediata. A não prestação, portanto, tem um peso muito importante, de modo

que todos devem atentar para isso. Deputados, colaboradores e eventuais

administradores de campanha, atentem para a prestação de contas - e aqui nos

referimos também aos não eleitos, que ficam com precariedade em seu cadastro
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eleitoral.

Os candidatos, no caso de desaprovação das contas, terão o processo remetido ao

Ministério Público para a propositura de ações cabíveis por eventual abuso de poder

econômico.

Como bem disse o Dr. Luiz Gustavo, não haverá necessariamente abuso em

função de desaprovação de contas. Aquelas que eventualmente foram aprovadas

poderão ser objeto de exame em sede de representação pelo art. 30-A, prerrogativa

do Ministério Publico, quando eventualmente não se tenha contentado, por hipóteses,

com o julgamento feito, podendo representar e reabrir o debate sobre contas, sob a

percepção de determinado fato que possa ser entendido como motivo para cassação

do diploma concedido. Quanto às contas não prestadas, fica suspensa a quitação

eleitoral de quem não as prestou durante o curso do mandato ao qual concorreu.

Mesmo após o mandato, tendo sido julgadas e não prestadas as contas, a pessoa

permanece inadimplente, não ocorrendo a quitação eleitoral. Portanto, mesmo que

tenha havido julgamento de contas não prestadas, que define, no mínimo, a

suspensão por quatro anos, essa prestação não servirá para alterá-lo. Porém, se for

feita posteriormente ao julgamento, afastará a permanência desse estado em que o

candidato já se encontra.

Os comitês financeiros dos partidos, na desaprovação das contas ou na sua não

prestação, sofrem uma consequência imediata. Não há ação prevista, é direta.

Transitada em julgado a decisão da desaprovação das contas, o partido perde as

cotas a que teria direito no ano seguinte ao julgamento.

Chamo a atenção para as ações cabíveis. O art. 22 da Lei nº 6.490, Lei de

Inelegibilidades, apresenta a seara para a propositura do abuso do poder econômico.

Já a Lei nº 9.504 trata da captação irregular de recursos, com prazo de 15 dias para

sua propositura. Como acréscimo, cito a possibilidade de, em sede de prestação de

contas, haver percepção de conduta dolosa visando ao benefício eleitoral na omissão

da prestação de contas, na inserção de informação falsa ou na subtração de

informação. A literalidade do art. 350 é estabelecida em texto que parece ter sido

concebido para o que se chama falsidade ideológica eleitoral, de modo que a não

prestação de contas e a inserção de informação falsa ou não inserção de informação
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naquela prestação possibilite a caracterização do tipo penal, não sujeita ao prazo de

15 dias, mas ao prazo previsto no Código de Processo Penal. Temos visto esse tipo

de julgamento em primeiro grau nas zonas eleitorais e no TRE, por prestação de

contas ou prestação falsa. Esse é mais um elemento que traz efetividade ao controle

das contas e retira-o do mundo do faz de contas, do limbo, trazendo para a luz

ocorrências que podem ser objeto de proteção estatal do bem jurídico tutelado, que é

a plenitude da regularidade das contas eleitorais e do pleito eleitoral. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Palavras do Sr. Walter Roosevelt Coutinho

Boa tarde a todos. Cumprimentamos e agradecemos ao Deputado Ivair Nogueira o

convite para que o Conselho Regional de Contabilidade estivesse presente neste

encontro. Cumprimentamos ainda o Prof. José Anchieta da Silva, Presidente do

Instituto dos Advogados de Minas Gerais; o Dr. Luiz Gustavo Severo, Diretor do

Instituto Paranaense de Direito Eleitoral; a Dra. Adriana Belli, com quem tive a

oportunidade de trabalhar em processos eleitorais; e o Dr. Adriano Denardi, que fez

uma excelente exposição, sobre a qual faremos alguns comentários.

É muito importante observarmos a fala das duas pessoas que nos antecederam, em

razão da importância da prestação de contas. Normalmente quem faz o preparo é um

contador contratado pelo candidato ou o próprio candidato. Desde 2007, observamos

um aspecto muito interessante. A partir da Lei nº 11.638, em que o Brasil está

fazendo a harmonização às normas internacionais, tem havido uma junção do

Conselho Federal de Contabilidade com várias entidades importantes, por exemplo,

CVM, Susep e Bovespa, para que fossem criadas normas que atendessem ao

interesse dessas instituições em conjunto com o Conselho de Contabilidade. Aí,

geram-se resoluções tanto do Conselho quanto dessas entidades, criando condições

específicas para a matéria contábil em determinado tema de interesse específico.

A Secretaria do Tesouro Nacional também está, com o Conselho, criando normas

para a contabilidade pública. Em setembro teremos um evento em Belo Horizonte

para falar exatamente sobre isso. Qual seria a nossa proposta? Que o Tribunal

Superior Eleitoral, com o Conselho Federal de Contabilidade, comece a trabalhar no

intuito de criarmos normas que facilitassem a vida tanto dos políticos quanto daqueles
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que fazem a prestação de contas. Pelo que observamos e pela experiência que tenho

- aliás, antes deste evento conversei aqui com vários contadores, inclusive de fora de

Minas Gerais, pois, como Presidente do Conselho Regional, tenho contato com

outros Estados e outras pessoas que realizam esse tipo de trabalho -, sentimos que o

problema é mais ou menos o mesmo. Há essa questão da exiguidade de tempo.

Quando há necessidade de se fazer uma defesa, é preciso assessorar os advogados

de defesa que estão trabalhando para o político e o prazo é muito curto. Então, se a

prestação de contas não é muito bem fundamentada e elaborada, temos muitas

dificuldades para que haja o equilíbrio entre quem acusa e o acusado.

Uma outra questão que agora está surgindo, e ainda não estamos percebendo

muito claramente, refere-se a algumas sopinhas de letras que estão por aí, como o

Sistema Público de Escrituração Digital - Sped - e a Nota Fiscal Eletrônica. Muitas

vezes recebemos um Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - Danfe. Na

verdade, esses documentos são feitos em “real time”, e hoje estão à disposição de

todos para consulta. Pegamos, por exemplo, a Nota Fiscal Eletrônica. Há dois casos

que levarei para os senhores e que dizem muito respeito à campanha política.

Há pouco tempo, alguém de uma papelaria procurou-me com uma dificuldade -

aliás, a matéria foi divulgada no “Estado de Minas” há poucos dias. Ele havia emitido

R$40.000,00 de notas da Cool ticket fiscal e vendido com o cartão de crédito de

R$400.000,00. Há uma incompatibilidade. Hoje as informações estão disponíveis

para todos. Não há como sair de uma situação dessa. O papel, que é um insumo

importante na campanha política, sai da Suzano ou de qualquer outro fabricante de

papel com Nota Fiscal Eletrônica e vem até o pequeno empresário da gráfica. Esse

estoque de papel que chegou à gráfica tem de sair. Não há como sumir com ele e

tirar uma nota para alguém. Muitas vezes o que acontece? A pessoa pensa que a

nota não foi retirada em nome dela. Se você tem um CPF ou CNPJ e a nota foi

retirada, facilmente isso será identificado.

Há pouco tempo, assisti a uma palestra muito interessante em que o professor

falava que o caixa dois estava no CTI. Com esse sistema de hoje, é muito importante

ter cuidado com a prestação de contas. Vocês precisam ter esses elementos à mão,

a todo momento, porque não há possibilidade de se criar um documento depois. A
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nota fiscal eletrônica, por exemplo, impede isso, porque ela é emitida na hora e

enviada às Receitas Federal e Estadual. A informação está disponível para todos;

como dizem as pessoas que trabalham com tecnologia da informação, ela está nas

nuvens. Encaminha-se, por exemplo, a declaração de Imposto de Renda para a

Receita Federal, mas ela fica arquivada em algum lugar que não conhecemos, só

sabemos que informamos a Receita.

O papel do contador no auxílio aos que precisam prestar contas é muito importante.

Acho que uma das maiores dificuldades que teremos será a exiguidade de tempo em

preparar as defesas, como a Dra. Eliana destacou muito bem. É o caso, por exemplo,

de chegar alguém do Tribunal a um evento de campanha. Tecnicamente a pessoa

precisará de toda documentação, porque o Tribunal tem o direito de solicitá-la; ele

quer saber quanto se gastou no evento. Isso poderá causar dificuldades para

algumas pessoas que não se organizarem previamente para esse novo estado de

coisas que vivenciaremos a partir deste momento.

A palavra do Conselho de Contabilidade, órgão que represento, é de tentar,

juntamente ao Tribunal Regional Eleitoral, criar algumas normas facilitadoras, porque

somos os operadores disso. É preciso que existam normas claras que facilitem a vida

tanto das equipes de auditoria do Tribunal quanto daqueles que preparam essa

documentação. Há detalhes. Por exemplo, se o CPF da pessoa não estiver ativo, o

sistema rejeita imediatamente o pagamento feito. Precisamos normatizar, preparar, a

fim de evitar que tanto o Tribunal quanto os prestadores de contas tenham dificuldade

nesse trabalho.

Minha mensagem é, primeiro, de muito cuidado - essa frase foi dita aqui - com a

prestação de contas. A nota fiscal eletrônica é hoje um documento, principalmente na

área de papel, e não tem jeito. Lidei com um caso de uma pessoa que tirava xerox.

Um fiscal chegou lá porque havia chegado um volume de papel para ele; ele não

tinha a saída em decorrência da nota fiscal eletrônica. Por fim, quero dizer que a

certificação eletrônica ajuda muito na hora de fazermos as declarações, porque as

informações estão com a Receita Federal. Eu, por exemplo, quando faço minha

declaração de Imposto de Renda, como recebo recursos de diversas fontes, entro

com a certificação digital e já recebo todas as informações que estão na Receita
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Federal a respeito do meu CPF. Também podemos fazer a mesma coisa: pedir aos

contadores que cuidam da prestação de contas que, mediante a certificação digital,

façam levantamento prévio de todas as informações que existem sobre o CNPJ ou

sobre o CPF. Era só isso. Muito obrigado pela atenção e desculpe-me por ter

avançado no horário.

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 aos expositores.

As questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição

prévia. Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes que

fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada

a formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de 3 minutos para

sua intervenção. Lembramos que o telespectador da TV Assembleia também poderá

participar do debate. Para isso, basta acessar o “site” da Assembleia -

www.almg.gov.br - e preencher o formulário para envio das perguntas, ou telefonar,

gratuitamente, para o número 0800-7092564.

Debates

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Péricles Gonzaga de Souza, da OAB-MG,

que deseja fazer uma pergunta oral.

O Sr. Péricles Gonzaga de Souza - Boa tarde. Meu nome é Péricles Gonzaga de

Souza, sou apenas advogado e serei assessor de um candidato nos próximos dias.

Se a democracia pretende oferecer igualdade de oportunidade para todos, como é

possível realizar essa igualdade se grupos políticos estão seriamente comprometidos

com grupos econômicos e da mídia, já que a eleição deste ano, na dimensão

nacional - Presidente e Congresso - e na dimensão regional, será dominada,

basicamente, pela televisão, e se alguns políticos estão diretamente ligados à mídia?

Então, como será possível defender tal igualdade? Minha pergunta é dirigida a

qualquer um que possa responder a ela, pois o assunto é democracia, lisura na

eleição e igualdade.

O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Luiz Gustavo que responda a essa pergunta,

assim como a outras que já estão em seu poder, e que faça suas considerações
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finais.

O Sr. Luiz Gustavo Severo - Sr. Péricles, creio que sua indagação deveria ser feita

ao Congresso Nacional. Há pouco, dava uma entrevista para a Rádio Assembleia, e

tratei desse tema indiretamente. Esclarecia que um dos grandes mecanismos que

precisam ser implantados no País para solucionar a questão do comprometimento

dos grupos políticos com os grupos econômicos e midiáticos é uma melhor

regulamentação no procedimento de doações de campanha. Hoje em dia, nossos

limites de doação são irreais, são fictícios. Limitar uma doação em percentual é o

mesmo que não limitar. Se minha empresa ganha R$200.000.000,00, posso doar

R$4.000.000,00, que faz a diferença na campanha de qualquer candidato, até

presidencial. Limitar doação em percentual é ilusório. E um dos primeiros passos para

esse avanço foi dado com implementação das doações por cartão de crédito. Facilitar

e estimular doação de pessoa física e limitar, não em percentual, mas em valor fixo e

claro, doação de pessoa jurídica, é um dos primeiros caminhos para acabar com o

comprometimento do Congresso Nacional. Somado a isso, o controle efetivo da

Justiça Eleitoral, da prestação de contas e a correta utilização do mecanismo do art.

30-A é um caminho para se acabar com esse vínculo existente entre o poder político

e o poder econômico, entre os grupos políticos do Congresso e das Assembleias com

os grupos econômicos. A irregularidade nas contas de campanha, na arrecadação e

nos gastos de recurso é a origem de todo esse cenário que o senhor expôs. Somente

uma evolução legislativa para, de fato, regulamentar as doações no País, com

restrição dessas doações de pessoas jurídicas, que são excessivamente volumosas,

facilitando e estimulando doação de pessoa física, de R$10,00, R$20,00, R$50,00. Eu

mesmo posso entrar na internet e apoiar o candidato de que gosto, não só com voto,

mas doando R$30,00 a ele, que não me farão falta. Isso é o primeiro passo para

acabarmos com esse cenário distorcido da representatividade brasileira.

Marcilene Aparecida, agradeço-lhe a pergunta. Não sei quem é, gostaria que se

identificasse. Ela indaga se seria possível identificarmos onde se encerra o processo

administrativo e onde começa o jurisdicional, e quais os limites entre eles.

Inicio a resposta a essa pergunta destacando que hoje o tema é objeto de

preocupação de todos os pensadores do direito eleitoral, entre os quais destaco e
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saúdo - como já o fiz - o Prof. Jairo Gomes, que no momento nos honra com sua

presença neste Plenário. A questão entre os papéis administrativo e jurisdicional da

Justiça Eleitoral é, sem dúvida, mal resolvido. Esse órgão é o único ramo do Poder

Judiciário do País que exerce dupla função típica, ou seja, a de administradora e a de

julgadora de eleição. Nenhum outro ramo do direito exerce essa função. O Supremo

exerce, sim, a função administrativa, quando presta suas contas, contrata ou realiza

licitação para a compra, por exemplo, de cadeiras, mas ele não exerce uma função

tipicamente administrativa. A função dos tribunais é jurisdicional.

No entanto, na Justiça Eleitoral, isso não acontece dessa forma; ela administra todo

o processo eleitoral, coordena uma votação, prepara a urna, convoca o mesário, além

de julgar os conflitos. Num prazo apertado de tempo, destaco que, enquanto não

houver lide ou conflito de interesses, todo o processo judicial será administrativo. Se

não houver nenhuma ação judicial no processo eleitoral, ele será integralmente

administrativo, desde o processo de registro de candidatura, com natureza

eminentemente administrativa, até que seja eventualmente impugnado. O registro de

candidatura é administrativo, é deferido, ninguém processa ninguém, vota-se e

prestam-se contas à Justiça Eleitoral. Mesmo que a lei diga que a prestação de

contas é judicial, ou não, insisto que ela é administrativa. Não adianta dizer que o

Fusca é uma Ferrari, pois continua sendo um Fusca. O processo de prestação de

contas é administrativo. A partir do momento em que houver lide, conflito de

interesses entre os candidatos, a partir do momento em que a Justiça Eleitoral for

provocada para atuar, passará a surgir a função jurisdicional. Enquanto isso, a Justiça

Eleitoral, quando exerce o poder de polícia, convoca os mesários, faz o registro de

candidaturas ou quando o defere sem que haja impugnação, age no papel

eminentemente administrativo.

Aproveitando o gancho para a última pergunta, o estudante José Carlos me indaga

se não há como vincular o processo de prestação de contas - como eu disse - ao

processo do art. 30-A. No processo de prestação de contas, não se pode intervir ou

questionar uma ilicitude, mas apenas no processo do art. 30-A. Ele indaga se

eventualmente não seria possível prestar informação sobre essa irregularidade ao

Ministério Público, para que ele aja no processo de prestação de contas. Respondo
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que não, nem ao Ministério Público é dado o direito de intervir no processo de

prestação de contas, mas simplesmente o de exarar um parecer, no qual opine pela

aprovação ou rejeição das contas. Ele não vai processar um candidato nem introduzir

elementos para auxiliar no convencimento do Juiz. De fato, é esse o procedimento da

prestação de contas. O candidato reúne tudo o que houve na campanha, apresenta

ao Juiz, que encaminha ao setor técnico do Tribunal, que emite um parecer. Na

maioria das vezes, é esse parecer que prevalece, isto é, quando o setor técnico diz

que as contas devem ser aprovadas ou rejeitadas, elas realmente o são. É raro haver

divergência entre isso. Passa-se ao Ministério Público apenas um parecer que, nesse

caso, geralmente é formal e vai ao julgamento pelos tribunais. Parece-me que a

esfera adequada é, sem dúvida alguma, a representação por violação ao art. 30-A.

Em uma série de processos de prestação de contas, há muito pouco o que ser feito

para se arguirem as eventuais ilicitudes ou omissões cometidas pelo candidato. Por

esse motivo, não se entende que há vinculatividade entre a decisão da rejeição de

contas e a sorte da decisão do processo da representação por violação ao art. 30-A.

Obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Sr. Luiz Gustavo Severo. A Assembleia Legislativa lhe

agradece a honrosa palestra. Com a palavra, a Sra. Adriana Belli, para suas

considerações finais.

A Sra. Adriana Belli Pereira de Souza - Sr. Presidente desta Mesa, só tenho a

agradecer e a registrar que, de fato, o Instituto dos Advogados, orientado que está, há

alguns anos, pelo Prof. José Anchieta, tem brilhado em todos os eventos que realiza,

em especial o Dr. Romanelli, Diretor do Departamento de Direito Eleitoral, que admiro

profundamente e tenho no fundo do meu coração. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado, Sra. Adriana Belli Pereira. Com a palavra, o Sr.

Adriano Denardi Júnior, para suas considerações finais e para responder a algumas

perguntas a ele dirigidas.

O Sr. Adriano Denardi Júnior - Tenho em mãos três perguntas que me foram feitas,

às quais responderei. Na primeira, anônima, pergunta-se: “Tendo em vista a atual

redação do artigo da Lei nº 12.034, à apresentação de qualquer papel, o titular de

prestação de contas terá o condão de ensejar as contas como prestadas?”. A
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pergunta é muito apropriada, e a resposta é claramente “não”. A resolução do TSE é

muito clara em dizer que a prestação de contas feita conforme dito, seja porque a

mídia não corresponde ao papel entregue, seja pelos números que indicam a

sequência de formulários, enfim, qualquer que seja o impedimento ao acesso

eletrônico ou formal, havendo divergência, as contas serão consideradas não

prestadas. Não, claro, sem que haja diligência para que o candidato faça retificação

e, aí sim, preste as contas.

“A aplicação de recursos tem data a ser cumprida dentro do TRE? Este recurso

pode ser desmembrado para todos os partidos?” - pergunta de José Bento, que não

sei se está presente. Entendo que ele se refere ao recurso financeiro de sobra de

campanha. Se for essa a indagação, o recurso de sobra de campanha é repassado

ao partido, que o aplicará livremente. Essa é novidade da Lei nº 12.034. Antes o

partido tinha a obrigação de aplicar apenas nas fundações que mantém em âmbito

nacional, eventualmente em âmbito regional, e essas fundações tinham obrigação de

aplicar na doutrinação ideológica do partido. Agora não mais. O partido pode usar as

sobras de campanha para o fim que desejar, evidentemente prestando contas no

momento oportuno.

Por fim, a indagação de Antônio Borges de Freitas, Assessor de Deputado na

Assembleia: “Como proceder à contratação de pessoas para trabalhar na campanha?

Terá de se assinar carteira ou pode ser por meio de contrato de trabalho? Qual o

procedimento correto a se tomar?”. A lei diz que não há vínculo empregatício entre o

colaborador de campanha e o candidato, porém há uma série de exigências feitas

pelos órgãos fiscalizadores. Há recolhimentos a serem feitos, porque há contrato de

trabalho. Ainda que não haja vínculo empregatício, há alguma incidência tributária e

de natureza parafiscal - incidências de contribuição previdenciária -, de modo que os

órgãos exercerão fiscalização nos comitês. A Receita Federal mantém informação,

em seu “site”, sobre como proceder corretamente em relação à melhor forma de fazer

a contratação, o que recolher, como tributar, enfim, há orientação específica. No

nosso âmbito de controle, não alcançaremos essa especificidade, ela está no âmbito

de fiscalização do órgão próprio. Fiscalizaremos da seguinte forma: se houve o

recolhimento, será considerado despesa de campanha; se não houve, lutamos para
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perceber a ocorrência do caixa dois, se houve recolhimento destes tributos para os

órgãos, e não conseguimos. Mas sabemos que, no INSS e na Receita Federal, fazem

fiscalização nesse sentido, de modo que não fica desguarnecido de controle.

Portanto, aqueles que pretendem engajar pessoas nas campanhas, ofereçam a elas

recibo eleitoral, caso seu trabalho seja doado, e procurem se orientar quanto às

incidências relativas a encargos nos órgãos específicos da Receita Federal.

Em 2008, foi feita cartilha para esse fim. Como isso excede o âmbito do nosso

controle, sugerimos que os interessados busquem informações na Receita Federal.

Como considerações finais, reitero o convite formulado. É muito honroso para nós

participar de evento desta magnitude, com palestrantes de elevadíssimo nível, dos

quais, com toda a certeza, sou o mais humilde. Sinto-me muito honrado em compor a

Mesa com o Dr. Luiz Gustavo, a Dra. Adriana Belli, o Dr. Walter, o Ministro Carlos

Velloso, o Presidente e todos que estavam aqui. Isso é realmente muito honroso para

mim. Transfiro essa honra que me foi dada para toda a minha equipe, que tem

trabalhado com muita tenacidade em busca da efetividade desse controle. Essa

equipe tem sido composta de maneira muito criteriosa, Dra. Adriana, com dedicada

atenção à capacitação contábil. Não sou contador, mas a coordenadoria é dirigida por

contador. As contas de partido são analisadas por contadores registrados no CRC.

São nove contadores que trabalham com a aferição das contas de partido, que têm

peso contábil maior, pois o que se faz é a fiscalização da contabilidade. A outra área

de contas de campanha está localizada no mesmo ambiente e também está

aparelhada e dotada de competência contábil. Assim temos plena tranquilidade de

que toda a avaliação é realizada no melhor rigor técnico, observando os ditames do

CRC e do CFC. Há segurança técnica e perícia, à qual devotamos muita atenção e

cuidado. Procuramos oferecer à população trabalho de muita qualidade técnica.

Quando há percepção de algo que seja danoso ao interesse público, claro que não

haverá picuinha ou perseguição de espécie alguma, mas observância de critérios

técnicos claros, transparentes, acessíveis a todos e guarnecidos de toda a

capacitação de que o corpo técnico do TRE dispõe. Sou o menos preparado de toda

a turma. O pessoal de lá é de primeira linha. Portanto, atesto aos senhores que temos

equipe muito bem-preparada para enfrentar esse desafio, embora nunca seja número



____________________________________________________________________________
612

suficiente, pois o desafio é grande. Há cerca de duzentas contas para avaliarmos em

menos de quarenta dias, mais os 27 partidos, que terão de prestar contas, embora

não apliquem eventualmente recursos na campanha, e terão de trazer formalmente

essa informação à Justiça Eleitoral. Então há também essas 27 contas que serão

examinadas, no prazo de cerca de trinta e oito dias. Caso haja segundo turno,

teremos de examinar as contas do ganhador da eleição em prazo ainda menor. Então

nunca há gente demais, mas o pessoal que trabalha é bem-treinado e bem-

preparado. Estamos certos de que ofereceremos serviço de qualidade e de

segurança para o interesse público, institucional e da sociedade. Muito obrigado a

todos.

O Sr. Presidente - Obrigado, Adriano, pela participação. Passo a palavra ao Sr.

Walter Roosevelt Coutinho.

O Sr. Walter Roosevelt Coutinho - Muito obrigado pelo convite feito ao CRC. Nossa

presença foi importantíssima, pois também ouvimos a exposição de todos,

principalmente no que diz respeito à prestação de contas públicas. Gostaria apenas

de complementar a resposta do Dr. Adriano sobre as pessoas que trabalham nessa

área. Nossa orientação tem sido para se fazer contrato por tempo determinado, pois,

com isso, não há problemas com a Previdência Social, o FGTS, etc. Tudo isso

envolve o trabalho de pessoas remuneradas. Para as pessoas que doarem o tempo,

não há maiores dificuldades, mas, para aquelas que estão sendo remuneradas, o

ideal é fazer contrato de prestação de serviço por tempo determinado. Muito obrigado

a todos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. José Anchieta da Silva, para suas

considerações finais.

O Sr. José Anchieta da Silva - Sr. Presidente, o instituto está absolutamente feliz e

realizado em participar como correalizador deste evento, que discute sobre direito

eleitoral e eleições.

Sr. Presidente, para terminar e animar o debate de amanhã, quero fazer uma

provocação. Todos, exatamente todos, perpassaram duas palavras, diria palavras-

chave, do encontro de hoje: “ilícito” ou, no plural, “ilícitos”; e “abuso” ou, no plural,

“abusos”.
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Não obstante o projeto de ficha suja, ficha limpa, ser, com certeza, o tema central

para o debate de amanhã, é preciso que todos admitam que necessitamos fazer uma

reflexão: concorre com o julgador, aquele que vai julgar a ficha limpa e a ficha suja,

um outro julgador: o cidadão, o eleitor, com várias vantagens sobre o Juiz togado. O

seu julgamento é singular; seu julgamento é sem processo; seu julgamento é secreto;

e seu julgamento independe de processo, porque o sinônimo de voto é exatamente

julgamento.

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 logo mais, às 20 horas, nos termos do

edital de convocação. Levanta-se a reunião.

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

16ª LEGISLATURA, EM 1º/6/2010

Presidência dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Délio Malheiros

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - 1º Painel:

Composição da Mesa - Registro de presença - Palavras do Desembargador José

Tarcízio de Almeida Melo - 2º Painel: Composição da Mesa - Palavras do Procurador

Eleitoral José Jairo Gomes - Palavras da Sra. Edilene Lobo - Palavras do Sr.

Guilherme de Salles Gonçalves - Palavras da Sra. Ana Márcia dos Santos Mello -

Palavras da Sra. Maria Cláudia Bucchianeri Pinheiro - Palavras do Sr. Aloísio Morais

Martins - Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Doutor Viana - Adelmo Carneiro Leão - Carlos Gomes - Célio Moreira - Chico Uejo -

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Djalma Diniz - Fábio Avelar - Gustavo Corrêa -

Ivair Nogueira - Maria Tereza Lara - Padre João - Paulo Guedes - Sebastião Costa.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Às 9h15min, 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.

Ata

- O Deputado Chico Uejo, 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

“Legislação eleitoral e eleições 2010”, com os seguintes objetivos: promover o debate

da atual legislação e suas inovações, com ênfase nas normas atinentes à campanha

eleitoral, ao financiamento, à propaganda, à prestação de contas e aos ilícitos

eleitorais; propiciar a discussão entre o poder público e a sociedade civil organizada

sobre o tema proposto.

1º Painel

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa para o 1º Painel

os Exmos. Srs. José Anchieta da Silva, Presidente do Instituto dos Advogados de

Minas Gerais; e Desembargador José Tarcízio de Almeida Melo, do Tribunal de

Justiça.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, do respeitável

jornalista Márcio Fagundes, cumprimentando-o.

Palavras do Desembargador José Tarcízio de Almeida Melo

Exmo. Sr. Deputado Dalmo Ribeiro Silva; Exmo. Sr. José Anchieta da Silva,

Presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais; Prof. Romanelli, que nos

honrou com o convite para participar desta solenidade; Sras. Deputadas; Srs.

Deputados; senhoras e senhores. Foi-me proposto falar sobre os pontos que ainda

podem ser matéria de reforma eleitoral. Primeiramente devo mencionar-lhes que uma

reforma eleitoral de superestrutura - que não tem respaldo na infraestrutura - é o

mesmo que - permitam-me a comparação - fazer uma cirurgia plástica reparadora,

superficial, que não resolve as causas da doença. Estamos com um doente que

recebe constantemente cirurgias plásticas restauradoras, que, evidentemente,
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removem tumores localizados, mas não resolvem o aspecto sistêmico, que é de

maior profundidade. É evidente também que reformas mais profundas não são feitas

com rapidez.

O Ministro Pedro Lessa, mineiro ilustre da cidade do Serro, considerado por Ruy

Barbosa o Juiz mais completo do Brasil, dizia que erram os que pensam que pode a

reforma constitucional restaurar moralmente a sociedade política. Tal procedimento

serviria unicamente para embromar a Nação, sem qualquer proveito prático.

O aspecto central é o dos bons costumes. Como se resolve esse problema? Em

primeiro lugar, deve-se levar em consideração a mídia, que é perversa. Sabemos o

resultado das eleições antes do pleito, em função do que uma tevê de grande alcance

anuncia na véspera. A mídia conduz o eleitor, muitas vezes, de forma distorcida. O

Prof. Ariosvaldo Campos Pires, no final da vida, dedicou-se muito a combater o abuso

da mídia e falava da libertinagem sem limites. Não chegamos à conclusão de que ela

presta serviço público; em vez de cumprir a finalidade para a qual a Constituição a

designa, que é atender preferencialmente aos assuntos de natureza informativa,

jornalística, cultural, vemo-la fazer “reality shows”, exibir imoralidades as mais

escancaradas, atingir os sentimentos mais baixos do povo. O problema da mídia é

seríssimo; é difícil, porém é imprescindível reformá-la. Ariosvaldo chegou a dizer que

seria necessária uma conscientização de não se comprarem produtos anunciados por

essas televisões de mau gosto ou que houvesse um código de ética impositivo.

Além da mídia, questão fundamental numa reforma eleitoral é o partido político, que

existe apenas no papel. Não há partido político. É até curioso que o TSE exija

fidelidade partidária de quem não tem a que ser fiel. O problema dos partidos políticos

é complicado. Quando éramos Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, com o apoio

dos nossos colegas, nos batemos pela necessidade de que cada candidato apresente

seu programa, já que não existem partidos. E a reforma de 2009 para a eleição deste

ano, de forma tímida, exigiu apenas programas dos candidatos a cargos do Executivo

(Lei nº 12.034/2009, art. 11, § 1º, IX), como se aqueles que realmente deviam fazer

as leis não tivessem consigo a responsabilidade de um certo programa, de um certo

ideário. Existe um desprezo enorme pelo Legislativo desde a época do governo

militar. Hoje o Legislativo vive acocorado, ou seja, na dependência do Executivo. Isso
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é algo radicalmente contrário a qualquer substância democrática de Estado

organizado.

Iremos enfocar, inicialmente, o problema da moralidade. No Tribunal Regional

Eleitoral - não sei se sabem, mas é bom saberem -, pela primeira vez, tomou-se uma

decisão, porque o TSE não havia formulado normas a esse respeito. Já que o

Congresso Nacional realmente não legisla, o TSE produz uma exaustão de normas

que não lhe caberia elaborar. Esse é um problema seríssimo: colocar a legislação na

mão de um Juiz. O pior de todos os tiranos é o Juiz legislador, aquele que faz a lei

que aplicará no caso contencioso. Isso desvirtua qualquer democracia. Mas o TRE de

Minas Gerais, levando em consideração que a Lei das Eleições, no seu art. 11, § 2º,

prescreve que entre os documentos a serem apresentados pelo candidato estão as

certidões criminais, determinou que, nas eleições suplementares de Baependi, Bom

Jesus do Amparo e Itabirito, realizadas em 15/11/2009, essas certidões fossem

mostradas para o povo. Antes a certidão ia para o arquivo do Tribunal, mas

determinamos que ficassem ao alcance da população, a um clique da internet. Aliás,

a imprensa colaborou conosco: o “Estado de Minas” - permitam-me citar um jornal

importante de Minas Gerais - notou que as certidões estavam incompletas ao

fazermos a divulgação pioneiramente.

Outro problema que surge é: onde está a reforma do Judiciário? É também uma

reforma plástica. O Judiciário não está resolvido. Hoje 80% do movimento do

Judiciário são de justiça gratuita - e daqui a pouco tempo serão 100%. As pessoas

que têm dinheiro e as empresas tendem a resolver seus problemas fora do Judiciário,

porque é insuportável esperar a decisão definitiva de nossa Justiça. O Judiciário

serve para criminoso que não tem defesa e quer empurrar o processo até ele transitar

em julgado no Supremo Tribunal Federal, o que raramente acontece. Criminoso

perverso não procura absolvição, assepsia ou limpeza, mas, sim, prescrição da ação

penal. A Justiça mostra que pode ser rápida quando, na fase eleitoral, os interesses

conflitantes convergem no sentido de que as pendências sejam logo resolvidas. Mas

volta à lentidão no marasmo da punição dos rescaldos criminais.

O Conselho Nacional de Justiça tem feito algumas coisas interessantes, e era

preciso que padronizasse as certidões criminais, inclusive para que certidões
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incompletas não fossem usadas indevidamente, tendenciosamente, para beneficiar

ou prejudicar algum candidato. Numa competição eleitoral, à medida que se favorece

um candidato, prejudica-se outro, como ocorre em toda articulação de demanda

jurídica. Seria necessário, sim, da mesma forma que a polícia tem informações em

termos mundiais, que a Justiça brasileira mostrasse a verdade da vida pregressa do

candidato em todo o território nacional, como manda a lei. Devemos dizer que fomos

pioneiros em mostrar a certidão para o povo. Antes, mostrava-se a nacionalidade, a

filiação, a escolaridade e até a declaração de bens. Havia uma advertência que dizia

que, para obter outros documentos, seria preciso procurar o cartório eleitoral. Quem

tem tempo para ir a um cartório eleitoral ver a vida pregressa do seu candidato,

principalmente se sabe que seria possível colocar a verdade na internet? Poderiam

perguntar como ficaria a privacidade. Privacidade é um valor que existe nos

comportamentos relativos do homem público, mas o homem público tem, sobretudo,

vida pública; tem menos vida privada que pública; e efetivamente é mais importante

em termos ponderáveis o interesse do povo em conhecer o homem público que o

interesse dele de não ser conhecido, ainda porque isso seria hipocrisia. Todo homem

público tem “appeal” pelo conhecimento e sempre está se mostrando para, inclusive,

ser votado.

Passando pela questão pontual do que aconteceu, fizemos em Minas o nosso

projeto Transparência, a ficha da vida pregressa do candidato. Só não a fizemos

completa porque os dados do Judiciário são incompletos, mas cumprimos a nossa

parte. E, por coincidência ou não, o TSE adotou o que em Minas fizemos pela

primeira vez.

Iremos falar sobre o Projeto Ficha Limpa, uma das nossas causas. Éramos

Presidente do TRE e, como cidadão, assinamos e defendemos o projeto da Igreja

Católica e da OAB. Somos Juízes, mas também somos cidadãos e não abrimos mão

dos nossos direitos políticos quando exercemos a judicatura. Iremos apresentar as

objeções que existem contra o Projeto Ficha Limpa e rebateremos todas elas.

A presunção de inocência, em processo criminal, ainda assim não é absoluta

porque, na jurisprudência do STF, é tranquila a prisão provisória, a prisão preventiva,

a prisão temporária; é admitido o dever de os condenados recorrerem presos nos
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casos em que a lei determina isso. A presunção de inocência não significa que a

pessoa fica imune a qualquer providência do Estado na defesa da ordem pública.

Em concursos públicos para cargos muito menores que o cargo político, exigem-se

folhas corridas, atestados de bons antecedentes. Nenhum de nós irá contratar uma

ladra para trabalhar na nossa casa apenas porque ela não teve sentença

condenatória transitada em julgado. Será que o povo tem que aturar uma pessoa

condenada por crimes graves, crimes contra a administração pública, as ratazanas do

Tesouro, os ladrões públicos? Não são crimes corriqueiros. É claro que os Tribunais

de Brasília estão cuidando de furto de galinhas e em supermercados, como divulgam

os jornais, mas, certamente, não estão cuidando dos principais problemas da Nação.

Quando cuidam, trata-se de sensação inusitada: o Supremo, pela primeira vez,

cassou um Deputado, como se isso fosse vantagem. Tomara que não fosse

necessário; é preciso que os processos sejam resolvidos.

Como eram resolvidos, na época do governo militar, os casos envolvendo crimes

graves contra a segurança nacional, a administração pública, a economia popular, a

administração da Justiça, os bons costumes? Quem tivesse denúncia aceita pelo Juiz

ficava inelegível. Era assim no governo militar. De acordo com o Supremo Tribunal

Federal, pelas vozes de importantíssimos Ministros, como Cordeiro Guerra e

Rodrigues Alckmin (Recurso Extraordinário nº 86.297, julgado em 17/11/1976),

quando uma pessoa fosse denunciada pelo Ministério Público e o Juiz recebesse a

denúncia, existiria forte suspeita contra essa pessoa, esta não serviria, deveria ficar

em quarentena.

Que é presunção de inocência e trânsito em julgado? Quase não existe trânsito em

julgado. Dependendo da capacidade do advogado, ocorre a prescrição da ação

penal, não o trânsito em julgado. Que significa presunção de inocência? Ao invés da

complacência, com o ladrão, o criminoso, garante-se a todo acusado o direito de

ampla defesa e contraditório. Esse é o sentido da presunção de inocência. Não existe

nenhuma regra que diz que uma pessoa seriamente suspeita possa ser candidata.

Candidato deve ser cândido. A raiz da palavra diz isso: cândido. A pessoa não pode

ter passado maculado por uma dúvida séria. Efetivou-se arranjo de que a pessoa tem

de ser condenada por um colegiado de Juízes, o que desvaloriza a decisão do Juiz
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Criminal, que tem tanto ou mais valor que um colegiado, em que o relator estuda e os

outros o acompanham. É claro que, às vezes, os outros também estudam. O Juiz que

está próximo aos fatos e apura a verdade merece o mesmo respeito. Essa solução é

tão ruim que dá valor de coisa julgada àquilo que não o é: a decisão por um

colegiado. Vem o argumento contrário: no momento em que o colégio dos julgadores

resolve, o terceiro colégio é apenas de direito, não revoga os fatos.

E os que têm foro privilegiado? Como fica? O primeiro colégio vê os fatos e o

segundo também. Quem tem foro privilegiado ficará impedido numa decisão inicial,

em que os fatos são vistos, e sem direito de espernear, quando os fatos podem ser

revistos? Como fica a situação dos que têm foro privilegiado? Sabemos que os

congressistas e os Deputados Estaduais têm foro privilegiado. Ninguém duvidará do

argumento procedente deles. Por essa razão deveria esperar-se que o segundo

colégio resolvesse, pois ele pode reavaliar os fatos.

Existe um argumento de “ad terrorem”: o Juiz, na comarca, é influenciado, pode ser

amigo ou desafeto do acusado. Esse é um péssimo argumento, porque sempre

existirá. Então, não poderia haver 1ª Instância também em matéria penal. Sabemos

que o raciocínio por absurdo leva também a absurdos. Sabemos que as liminares são

facilmente concedidas pelos Tribunais, basta haver uma aparência de dano

irreparável. Se acontecer de um Juiz condenar erradamente, rapidamente a situação

anterior será restaurada por meio de medida cautelar. Então, esse não é o

argumento.

O Supremo Tribunal Federal, em 1976, entendeu que a falibilidade é própria dos

homens, as falhas devem ser evitadas. O Supremo mudou a sua opinião em uma

decisão de 1982 (Recurso Extraordinário nº 99.069-1-Bahia), e para nós ela foi

voltada para um caso excepcional. Ocorreu situação em que o réu foi absolvido por

decisão do Supremo Tribunal Federal. Já com o fato concreto da absolvição, o

Supremo entendeu que aquele candidato, por ter sido reconhecido inocente, estava

liberado. Ora, aplicar-se o precedente de 1982 é tecer raciocínio por exceção. É muito

difícil acontecer uma situação dessas.

A outra argumentação é da exigência da anterioridade anual da lei para que ela

possa ser aplicada. O Supremo já resolveu esse assunto quando tratou da vigência
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imediata da atual Lei de Inelegibilidades, prevista em seu art. 27 (Recurso

Extraordinário nº 129.392, julgado em 17/6/1992). O Ministro Paulo Brossard, que

liderou a corrente majoritária, disse, com muita clareza, que a exigência de probidade

é constitucional, tanto que acarreta a suspensão dos direitos políticos sem

necessidade de lei complementar.

A exigência da moralidade foi um dos poucos casos em que a vontade do povo

brasileiro, após o Governo Collor, proporcionou uma emenda constitucional de

revisão, a Emenda Constitucional de Revisão nº 4/1994, em que foi introduzido, no

texto da Constituição, que a moralidade do candidato seria aferida segundo a sua

vida pregressa. O texto da Constituição deixa isso claro: que a moralidade pode ser

aferida sim, segundo a vida pregressa, e não está a exigir trânsito em julgado. Basta

que haja uma vida pregressa desaconselhável.

Com a primeira Lei das Fichas Limpas, a Lei nº 9.840, de 1999, o Supremo Tribunal

Federal entendeu que, mesmo sendo ela lei ordinária, poderia afastar os malfeitores

da campanha eleitoral por motivo de abuso do poder econômico. A reforma de 2009

(Lei nº 12.034) diz que não precisa haver o pedido de voto, basta haver o dolo, a

vontade dirigida ao abuso do poder econômico. O Supremo, em decisão relatada pelo

Ministro Gilmar Mendes (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.592-DF, julgada

em 26/10/2006), colocou com toda a clareza que não seria necessário lei

complementar para afastar do pleito eleitoral o candidato que avançou o sinal e

praticou corrupção ou abuso de poder econômico na campanha eleitoral. Entendeu

que essa não era condição de elegibilidade nem inelegibilidade, e sim uma

quarentena devida para afastar o malfeitor daquela eleição localizada, sem ter a

expressividade ou o grande espectro de uma inelegibilidade. Então, dificilmente o

Supremo sairá dessa tese para não admitir que a moralidade esteja dentro da

Constituição e se precise de lei complementar ou, mais que isso, estando na

Constituição, que a lei complementar, por ter sido feita para completar a Constituição,

precise esperar um ano, se a Constituição já existe há 20.

Nos últimos dias do Projeto Ficha Limpa, houve a inclusão do tempo verbal “forem

condenados” em lugar de “tenham sido condenados”. O tempo verbal é de secundária

importância, é irrelevante. Como se vai permitir que um condenado antes da lei possa
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ser candidato e o outro que foi condenado depois, não? Onde está a isonomia? Qual

é a relevância de a condenação ter acontecido antes ou depois da lei? Não é a

condenação que acarreta a inelegibilidade, pois a consequência dela é a suspensão

dos direitos políticos (Constituição, art. 15, III), mas o histórico de sua existência, ou

seja, o que se leva em conta não é o aspecto penal “stricto sensu”, mas, sim, o moral,

porque a imoralidade não existe apenas em caso de crime. Onde está o fundamento

para que a lei ressalve que, por ter sido condenado ontem, está elegível e não o

estará por ter sido condenado no dia seguinte? Ora, se fosse uma lei que criasse o

caso de quarentena, poderíamos até interpretar assim, mas não é - a própria

Constituição estabelece isso por meio da Emenda de Revisão nº 4, que manda levar

em conta a vida pregressa do candidato. E ninguém pode dizer que tenha uma vida

pregressa de acordo com os bons costumes aquele que foi condenado por um

desses crimes tão graves a que nos referimos. E há outro aspecto que mata qualquer

dúvida: está prevista a possibilidade de se aditar o pedido para a condenação

anterior, ou seja, a lei prevê isso expressamente. Entretanto não precisava de

nenhum desse tipo de argumento rasteiro, infraconstitucional. O argumento é o

seguinte: a moralidade é exigida pela Constituição com base na vida pregressa.

Agradecemos a atenção. Evidentemente, ficaríamos três dias falando sobre os

pontos da reforma eleitoral, pois, a meu ver, itens importantes dela são relativos aos

partidos políticos. Certamente, cumprimos nossa missão mostrando uma posição, na

medida do possível, clara no sentido de ser a favor da Lei Ficha Limpa, da assepsia e

de que o povo seja respeitado, sem embustes. Vivemos em um mundo em que as

pessoas querem tirar vantagens alegando princípios sem cumprir a lei. Princípios é

algo muito bom, mas o respeito à vontade do povo é fundamental para a atividade

política. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Délio Malheiros) - A Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais manifesta seus agradecimentos ao Desembargador José Tarcízio de

Almeida Melo. Passaremos, agora, ao painel “Inovações da legislação eleitoral”.

2º Painel

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa para o 2° Painel
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os Exmos. Srs. José Anchieta da Silva; Juiz José do Carmo Veiga de Oliveira, do

Tribunal Regional Eleitoral; e Procurador Eleitoral José Jairo Gomes, do Tribunal

Regional Eleitoral; a Exma. Sra. Edilene Lobo, advogada, especialista em Direito

Eleitoral; o Exmo. Sr. Guilherme de Salles Gonçalves, ex-Presidente do Instituto

Paranaense de Direito Eleitoral; as Exmas. Sras. Ana Márcia dos Santos Mello,

advogada, membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais; e Maria Cláudia

Bucchianeri Pinheiro, Presidente do Instituto de Direito Eleitoral do Distrito Federal; e

o Exmo. Sr. Aloísio Morais Martins, Presidente do Sindicato dos Jornalistas

Profissionais de Minas Gerais.

Com a palavra, o Sr. José Jairo Gomes, para a sua exposição sobre o tema

“Minirreforma eleitoral”.

Palavras do Procurador Eleitoral José Jairo Gomes

Bom-dia! Agradeço o convite e parabenizo o Prof. Romanelli, pois foi o primeiro, no

Instituto dos Advogados, a ter a ideia de realizar este seminário, que tem grande

sucesso no meio jurídico. Ontem, disse que Minas Gerais realmente tem levado

esses debates a sério, basta ver que, seguindo a minirreforma do ano passado e

após a aprovação da lei, houve um excelente congresso no TRE em que se debateu

a Lei nº 12.034. Aprovada a lei Ficha Limpa no Congresso, já temos um debate a

respeito, o que mostra a maturidade de nossa democracia. Agradeço à Assembleia,

especialmente ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que, com muita dignidade, tem

representado o povo do Estado.

Antes de entrar no meu tema, trago à lembrança um fato veiculado na imprensa

ontem por Márcio Thomaz Bastos, ex-Ministro do Presidente Lula, que foi contratado

pelo PT para coordenar a campanha da Dilma Rousseff. Nessa entrevista,

amplamente divulgada pelos jornais, como a “Folha de S. Paulo” e outros veículos,

ele disse que todos os candidatos já estão em campanha há algum tempo e também

que há um descompasso entre a lei e a realidade.

Nós, que atuamos na área jurídica, vemos com preocupação uma afirmação como

essa, primeiro, por ser uma confissão de que os candidatos estão em campanha,

apesar de ainda não terem admitido isso explicitamente. Nessa entrevista, ele afirma

que os candidatos, inclusive os três candidatos à Presidência da República estão em
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campanha. Por enquanto, a lei veda isso e até a propaganda extemporânea.

O Ministro disse que há um descompasso entre a lei e a realidade. É preciso saber

o que é lei e o que é realidade. Como as leis eleitorais são feitas pelo governo, se há

um descompasso, por que ele não cuidou de corrigi-lo? No governo Lula, tivemos,

pelo menos, três leis eleitorais relevantes: a Lei nº 11.300, a Lei nº 12.034 e, agora, a

lei do Ficha Limpa. Como o governo tem uma base forte no Congresso, poderia ter o

cuidado de minimizar esse descompasso entre a lei e a realidade.

Efetivamente, não é disso que desejo tratar. Dizer que há um descompasso entre a

lei e a realidade é algo antigo no Direito. Quem lê um livro famoso, do início do século

passado, do francês François Gény, “Science et Technique”, vê que ele já falava

sobre o descompasso entre o Código Civil francês e a realidade. No prefácio desse

livro, Raymond Saleilles dizia que era preciso interpretar o Código, mas que não era

necessário segui-lo em sua literalidade. Ele dizia: “Par le Code, au de la du Code”, ou

seja, “pelo Código, mas além do Código”. Talvez, efetivamente, seja isso o que falta

em nossa vida política institucional, ou seja, um pouco de hermenêutica.

O que é lei e o que é realidade? É evidente que a realidade a que nos referimos é a

política. Muitas vezes, a realidade política é simplesmente desconhecida até mesmo

pelo legislador que a criou, pois o que vemos é um descompasso entre a realidade e

aquele dispositivo inserido na lei. E as leis eleitorais apresentam um problema muito

sério, pois nem sempre são feitas de acordo com uma sistematização, considerando-

se as demais leis. Muitas vezes, ignoram até mesmo a Constituição Federal.

Deve ser relevada a hermenêutica eleitoral. É preciso estabelecer efetivamente

uma forma de interpretação e, de uma vez por todas, um microssistema eleitoral em

que haja racionalidade. E isso não é para que nós, operadores do direito, fiquemos

mais confortáveis, mas para que os senhores, atuantes do processo eleitoral,

políticos e mandatários, tenham mais segurança no que fizerem.

Vejam todos que barafunda é esse negócio de prestação de contas. Hoje em dia,

um Vereador é quase vítima da prestação de contas. Já vi contas de R$50,00 e de

R$80,00 não serem aprovadas.

É necessário o estabelecimento de um sistema eleitoral racional, mas parece que o

brasileiro não é vocacionado para a racionalidade. Tive um professor que dizia isso. É
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preciso parar para pensar o sistema, para que o próprio eleito tenha uma certa

tranquilidade e não seja apontado como responsável por isto e por aquilo.

Prego que haja uma hermenêutica eleitoral atualizada, que considere, acima de

tudo, a Constituição como tábua axiológica e como centro de gravitação do sistema,

para que, pelo menos, possa haver uma certa segurança jurídica nesse meio. Não é

preciso ficar na literalidade da lei, mas é preciso considerá-la dentro do campo da

interpretação. Como diz Raymond Saleilles, “par la loi au delà de la loi”, pela lei, mas

um pouco além dela, considerando a sistematização e a racionalidade que existem na

ideia de sistema.

Fazendo uma breve alusão ao projeto de lei recentemente aprovado no Congresso,

o Ficha Limpa, realmente tem havido alguma discussão a respeito da sua

constitucionalidade e, principalmente, de alguns de seus dispositivos. A primeira

leitura que fiz, ressalvando alguns absurdos que nela constam, a considerei

constitucional. Agora, a tarefa da interpretação é do jurista. O jurista deve interpretá-la

de acordo com a Constituição, porque, na essência, talvez seja uma lei boa e,

efetivamente, traz alguns avanços. Acho que o problema maior, antes de discutir se

ela é constitucional ou não, é saber se é retroativa ou não. Esse é o ponto. Tem se

acostumado no Brasil, e particularmente no Eleitoral, a se revogarem direitos

fundamentais. Aquela Resolução n° 22.610 que, apesa r de o Supremo Tribunal

Federal, que respeitamos, ter afirmado ser constitucional, ainda considerando a sua

constitucionalidade, não poderia ser retroativa por óbvio: como pode um sujeito

realizar uma conduta em fevereiro e aparecer uma norma em outubro dizendo que

aquela conduta realizada em fevereiro merece uma sanção? Estou falando de coisa

básica, de civilização, talvez de educação moral e cívica. Daqui a pouco vão dizer

que passear na Praça da Assembleia e encostar na escultura belíssima de Amilcar de

Castro é crime. E quem encostou na escultura de Amilcar de Castro no ano passado

será processado e punido. O que estamos dizendo é de um mínimo de observância

de direitos humanos; coisa mínima, básica; coisa a que um país civilizado ou que se

pretende civilizado deveria, pelo menos, ter atenção. Talvez, nesse Ficha Limpa,

supondo como suponho sua constitucionalidade, o debate mais relevante é

considerar se é ou não retroativa. Digo aqui, em público, que não admito em minha
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consciência que uma lei retroaja para sancionar quem quer que seja, ainda que seja o

Capeta, “ainda que seja ele”, como diria Guimarães Rosa. Quanto a um sujeito que

cometeu um fato no passado ser punido no futuro, tenho a impressão de que nem

Hitler chegou a esse ponto. Mas esse debate certamente ainda ocorrerá.

Existe nesse campo do Ficha Limpa uma confusão generalizada. Inelegibilidade

não tem nada, absolutamente nada a ver com presunção de inocência. Quem está

fazendo esse debate está ouvindo o galo cantar e não sabe onde, como dizem no

interior de Minas, com muita sapiência. No Direito Civil, o fato de uma pessoa ser

culpada e responder por perdas e danos ou ter de realizar uma conduta reparatória

não significa que sua presunção de inocência seja quebrada. Então, o Eleitoral tem

as suas categorias, sendo a inelegibilidade uma delas, mas isso não tem nada a ver

com presunção de inocência. Um sujeito quando pede registro de candidatura para

Deputado Estadual, se ele não apresentar a certidão criminal - vejam, pode ser São

Francisco, que certamente não tem nenhuma condenação -, o registro será

indeferido. Isso não tem nada a ver com presunção de inocência, ninguém está

dizendo que ele é culpado, pelo amor de Deus. São categorias diferentes.

Precisamos trazer a racionalidade para o debate eleitoral, porque, do jeito que vai,

acabará acontecendo uma revolução neste país, porque as pessoas não se

entendem. Há muito, os antigos, que eram mais sábios que nós, diziam que é preciso

definir as coisas, que as palavras devem ter definição, que o discurso científico não

pode ficar ao sabor do subjetivismo. Quando iniciamos um debate, é precisamos

saber em que termos e com qual significado estão sendo tratadas algumas palavras.

Algumas vantagens, porém, vislumbramos no Ficha Limpa. Além de deixar clara a

possibilidade de o candidato que tenha vida pregressa duvidosa não poder registrar

sua candidatura, existem outras. Refiro-me aos aspectos dogmáticos, aos aspectos

do processo jurisdicional eleitoral. Por exemplo, certamente a lei evitará o volume

exacerbado de ações e processos que existem na Justiça eleitoral. Quem opera

nesse campo sabe que muitas vezes o mesmo fato gera 5, 6 ações, que gerarão 20,

30, 40 recursos. Ora, existe na lei do Ficha Limpa a possibilidade - que não precisaria

estar na lei, poderia ter sido construída por interpretação, mas o Tribunal Eleitoral se

recusou a fazer essa interpretação - de que o mandato seja cassado na ação de
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investigação judicial eleitoral - Aije. Foi revogado o inciso XV do art. 22 e foi ampliado

o inciso XIV do art. 22, para permitir a cassação do mandato já na Aije. Qual a

consequência disso? No meu modo de ver, é uma consequência que já poderia estar

no sistema desde 1990, mas só agora chegou. A consequência imediata será evitar

que se ingresse com ação de impugnação de mandato eletivo - Aime - e recurso

contra expedição de diploma - RCED. Ou seja, a consequência eventualmente

jurisdicional desejada, que é eventualmente a cassação de diploma ou de mandato, já

será obtida na Aije, sem que seja necessário ingressar com duas ações, e haver a

multiplicação dos recursos. Isso tem outro efeito positivo: liberar a Aime, que é uma

ação constitucional, para suas demais causas de pedir, que são relevantes.

O debate eleitoral hoje está muito centrado no abuso de poder. Esqueceram-se da

fraude, não se fala mais em fraude no direito eleitoral, sumiu a fraude do debate.

Quando se fala nela, está sempre atrelada ao abuso de poder. Isso é uma loucura,

porque existe fraude nas eleições. Não digo fraude em urna eletrônica. Repetindo,

não estou falando em fraude em urna eletrônica, mas existem outras fraudes.

Aconteceu aqui mesmo. Um sujeito era candidato a Prefeito. Ele tinha condenação

criminal transitada em julgado. Ele sabia que seu registro não seria deferido desde o

princípio. Mas foi candidato, e seu registro foi indeferido. Mas, por meio de recursos,

ele foi se mantendo candidato. É um direito subjetivo dele manter-se candidato,

quando seu registro é indeferido e enquanto não há uma decisão definitiva. Manteve-

se candidato e, na quinta-feira, salvo engano, ele renunciou e colocou um filho no seu

lugar, um ilustre desconhecido. Houve a substituição. Isso é uma fraude clara, aberta

e desavergonhada, que a Justiça Eleitoral acabou aceitando. Por quê? Porque a lei

que o Ministro Thomaz Bastos diz estar em descompasso com a realidade permite

uma lei que o governo se recusou a modificar.

Vejam, na lei do Ficha Limpa, além do seu aspecto tópico, que nem deveria estar

sendo debatido, a mera hermenêutica, foi feito um rasgo muito grande na

Constituição para se aprovar, por exemplo, aquela idéia da infidelidade partidária.

Mas não conseguiram, na hermenêutica, uma interpretação para impedir que

pessoas, por condenação criminal, fossem candidatas. Isso poderia ser resolvido na

hermenêutica.



____________________________________________________________________________
627

Existem outros tópicos a respeito de novidades no âmbito eleitoral, e destaquei o

financiamento de campanha. No Brasil, o financiamento de campanha adotou o

sistema misto: o governo contribui com alguns recursos, e o candidato pode

arrecadar mais no meio social. Mas há outro propugnado como sistema intermediário

entre o financiamento privado total e o financiamento público total e tem sido

chamado de sistema híbrido. Por ele, o candidato optaria pelo financiamento privado

total ou pelo financiamento público total. Se optasse pelo financiamento público, o

Estado arcaria com a despesa de campanha dele até determinado teto. Optando pelo

sistema privado, não receberia nada do Estado, e arrecadaria recursos do meio. Esse

sistema é de passagem, uma ideia que os cientistas políticos estão desenvolvendo.

Discordo dela, pois o problema não é o sistema ser público total ou privado total.

Considero o nosso sistema de financiamento bom: o Estado gasta um pouco, e o

segmento privado gasta um pouco, afinal de contas a atividade política interessa ao

Estado.

Certa vez, a Profa. Edilene Lobo disse no Tribunal que tudo que se gasta com

eleição é pouco para o Brasil, que agora é credor dos Estados Unidos. Tudo o que

gastamos com eleição é pouco, sempre repito essa frase. O financiamento não pode

ser exclusivamente público, porque temos de cuidar das nossas crianças. A escola

brasileira está falida e as estradas viraram caminhos. Temos de investir em vários

segmentos, mas não podemos deixar o meio político, a gerência do Estado acéfala.

Havia separado pelo menos mais 30 páginas para expor aos senhores, talvez

seriam necessárias mais 2 horas e meia de discurso, mas o tempo, regido por uma

ampola fatal e inexorável, está atingindo o meu limite.

É preciso elevar o nível do debate eleitoral não entre os candidatos, mas entre os

operadores do direito, os hermeneutas, para que tenhamos uma legislação civilizada,

que não mude a cada eleição e gere tanta insegurança no nosso meio. Pensando

nisso, citarei o poema de um coreano que ouvi certa vez: “O vento sopra. Ah! Esse

mundo, aquele mundo!” E o eleitoral vai ao sabor dos ventos. Muito obrigado. É um

prazer estar aqui.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Agradecemos a participação do

caríssimo Sr. José Jairo Gomes. Com a palavra, a Sra. Edilene Lobo, que vai
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discorrer sobre o tema “Minirreforma eleitoral”.

Palavras da Sra. Edilene Lobo

Na pessoa do Deputado Dalmo Ribeiro Silva cumprimento os demais presentes.

Inicio a parte que me cabe cumprimentando o Dr. José Jairo Gomes e todos os

colegas que estão nesta Casa, neste momento, para tratar de um assunto do

interesse do povo. Quando o Dr. José Jairo trata da racionalidade para a aplicação e

a interpretação do ordenamento eleitoral, deixa evidente - e S. Exa. disse bem - que

essa racionalidade é vida, é retirada do fundamento, da estrutura do Estado

brasileiro, que é a Constituição. A Constituição brasileira, tantas vezes mal falada,

mas muito bem-produzida pela sociedade brasileira para romper com um regime

político viciado, como me ensinou o Dr. José Jairo Gomes, para romper com o regime

de antanho, traz para essa racionalidade do ordenamento, no seu primeiríssimo

dispositivo, que é o fundamento de qualquer atividade interpretativa do ordenamento,

a proposta da hermenêutica; traz como fundamento da República brasileira a

participação nos negócios do Estado, para lhe dar qualquer legitimidade, a

participação do povo, do cidadão. Então, estamos diante de um texto constitucional

que afirma que este Estado brasileiro é democrático e é de direito, porque se funda

na participação do povo, na gestão desses mesmos negócios. E essa participação do

povo não é mera retórica: significa que o povo cidadão participa e confere

legitimidade à prática de todos os atos que os representantes políticos, sejam do

Judiciário, sejam do Legislativo, sejam da administração pública, praticam. Então, a

racionalidade para a interpretação da ordenação se faz a partir da máxima

constitucional de que o Estado é democrático, porque o povo lhe dá esse caráter,

com a sua participação.

Começo dizendo isso para, aí sim, falar da Lei nº 12.034, que traz algumas

alterações na legislação eleitoral - pontuaria três leis para a consulta dos interessados

-, que é a alteração da Lei nº 9.504, de 1997; do Código Eleitoral, que é a Lei nº

4.737, de 1965; e ainda da Lei Complementar nº 64, de 1990, a chamada Lei das

Inelegibilidades. Anoto que a proposta de alterar esses textos já vem para o debate

com certa jocosidade. Falamos aqui de “mini”, como se fosse algo pequeno, mas me

parece que o apequenamento da reforma está num ponto em que de fato não
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cuidaram os legisladores, não cuidaram os interessados nessa racionalidade do

processo eleitoral. É que essa lei não traz, em nenhuma passagem, a presença do

cidadão como autor de ações judiciais eleitorais. Por incrível que pareça e no mais

das vezes, não encontro uma explicação constitucional para esse assunto: o cidadão

não pode, por intermédio do seu advogado, ele, apenas como eleitor, fazer o controle

dos atos praticados numa campanha eleitoral, porque - dizem os Tribunais Judiciais

Eleitorais - ele não é legítimo para manejar as ações eleitorais. Faço essa anotação

para dizer que a jocosidade da menoridade da reforma, daí chamada de “mini”, pode

ser atribuída a essa falha lamentável da Lei nº 12.034, que, a meu ver, devo

confessar aos presentes, nem mesmo precisaria da lei para declarar que o cidadão

pode participar da gestão dos negócios do Estado, porque a Constituição assim já

estabelece. Mas os Tribunais Judiciais Eleitorais vêm dizendo que é preciso uma lei

para declarar essa legitimidade. Lamentavelmente, com profunda tristeza, digo aos

senhores que essa lei não contemplou, mais uma vez, o cidadão como ator principal

no cenário, no palco do grande debate democrático, que é um processo eleitoral.

Assim que, nesse particular, a reforma não deu a outra forma desejada. E não é a

Constituição brasileira, porque me parece bom o texto constitucional. Aí, lanço mão

da chamada hermenêutica - ciência da interpretação das normas a partir das várias

teorias existentes -, que, plasmada a essa racionalidade proposta pelo Prof. José

Jairo Gomes, talvez possa suprir a lacuna que a lei da reforma não preencheu. Digo

isso para afirmar que essa racionalidade pode significar para todos nós, aliás, no

pleito presente, que, independentemente de a lei assinalar que o cidadão é legítimo

para manejar as ações judiciais e eleitorais, a Constituição, no seu primeiro

dispositivo, no parágrafo único, art. 1º, já estabelece que todo poder emana do povo -

leia-se todo Poder Legislativo, todo poder judicial e todo poder administrativo.

Portanto, essa “racio” impressa à interpretação da reforma eleitoral, em absoluto,

pode, mais uma vez, excluir o cidadão do controle da legitimidade dos pleitos.

Se os interessados aqui abrirem as leis que mencionei, o Código Eleitoral, a Lei

Geral das Eleições e a Lei das Inelegibilidades, não encontrarão nelas a previsão do

cidadão como, por exemplo, capaz de buscar junto ao Judiciário o controle da

propaganda extemporânea, aquela realizada fora do prazo legal. Também não
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encontrarão nessa legislação a possibilidade de o eleitor combater a corrupção

eleitoral manejando uma ação que pretenda cassar o mandato daquele que,

porventura, viole a liberdade, a individualidade na escolha do eleitor. De fato, não

encontraremos essa possibilidade nessas leis, mas convido todos - novamente

falando da “racio”, haurida no texto constitucional - a fazer a leitura que a lei não traz

no texto constitucional. A reforma poderia ter-se estendido para esse aspecto, porém,

não se estendendo - e aceitando a oferta generosa do Prof. José Jairo Gomes -, ao

fazer a interpretação racional do texto constitucional, não vejo, portanto, nenhuma

possibilidade de se excluir o cidadão como autor das ações judiciais no pleito de

2010. Nenhum Estado, nenhuma organização política que se pretenda democrática,

nenhuma sociedade - não interessa o título - pode excluir o principal interessado na

democracia, que é o cidadão.

Concluindo a minha manifestação nesta manhã, quero agradecer a presença de

todos e dizer que a comunidade jurídica mencionada no processo interpretativo

contempla, de fato, aqueles que, eventualmente, passaram pela academia, que

participam do Judiciário, mas não pode excluir o principal interessado na aplicação

das normas, que é o cidadão, ainda que não seja advogado, jurista ou Juiz. Mais uma

vez, agradeço a todos e sugiro a leitura de uma obra de Peter Häberle, escritor

alemão, que trata constituição como a norma que, se aplicada à sociedade, qualquer

um desses membros dessa mesma sociedade é legítimo para interpretá-la. Finalizo,

então, com as palavras de Peter Häberle: “O povo não é povo só no dia em que

deposita voto na urna. O povo é povo, aliás, quando desejar manejar ações judiciais

de controle dos pleitos eleitorais”. Muito obrigada. Bom dia!

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Guilherme de Salles Gonçalves - também

mineiro -, que discorrerá sobre o tema “Propaganda eleitoral”.

Palavras do Sr. Guilherme de Salles Gonçalves

Exmo. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que preside este painel, na pessoa de quem

saúdo os demais integrantes da Mesa. Faço uma correção: sou o 1º-ex-Presidente do

Instituto Paranaense de Direito Eleitoral. Levando a sério o compromisso que todo

eleitoralista deve ter com a coerência, fui Presidente até à última quinta-feira. No II

Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, que organizamos em Curitiba, passei a
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Presidência ao meu sucessor, Dr. Luiz Fernando Pereira. O Dr. Luís Gustavo é o

Vice-Presidente. Todos vocês o ouviram ontem. No Instituto Paranaense de Direito

Eleitoral não existe reeleição. Não se permite que se faça emenda, para que, no meio

do processo, alguém resolva reeleger-se.

Compartilho com todos vocês o orgulho em estar diante de uma Mesa tão

qualificada. Dr. José Jairo Gomes, grande amigo, eminente Procurador Regional

Eleitoral, grande doutrinador do direito eleitoral. Se o Dr. José Jairo fosse generoso

teria de dividir entre nós o imenso sucesso que sua obra faz no Paraná. Sou

professor de pós-graduação de Direito Eleitoral. A obra do Prof. José Jairo é o nosso

livro didático de mesa. De fato, é uma das mais qualificadas obras sobre esse tema.

Professoras e doutoras Edilene Lobo e Ana Márcia, que dividem o painel; Dr. José

do Carmo; Dra. Maria Cláudia, grande eleitoralista, Presidente do Instituto de Direito

Eleitoral do Distrito Federal. Lanço um desafio para vocês, mineiros, o de constituírem

aqui o Instituto Mineiro de Direito Eleitoral. Não é possível que Minas Gerais, esse

verdadeiro celeiro de talentos jurídicos, fique fora desse movimento de consolidação

do direito eleitoral.

O tema que me reservaram, com o qual gosto de trabalhar, é o da propaganda

eleitoral. Pensei no que poderia fazer no Plenário da Assembleia Legislativa de Minas

Gerais. Será que valeria a pena fazer uma abordagem meramente pontual e

casuística dos diversos pontos da reforma eleitoral, das modificações que a Lei nº

12.034 introduziu? Decidi não fazer isso, não tentarei uma abordagem mais

casuística, porque o debate essencial não se encontra mais sob o domínio de uma

interpretação dessa reforma eleitoral. Parece-me que a crise, a boa crise que

enfrentamos é mais profunda, é uma crise da própria estrutura do direito eleitoral.

Dentro da sua conformação atual, dentro da importância praticamente hegemônica

que assume na sociedade brasileira contemporânea, qual é, qual pode ser, qual deve

ser um meio de ler-se o direito eleitoral? Pretendo trabalhar algumas categorias de

propaganda eleitoral com as inovações introduzidas pela Lei nº 12.034, a fim de

consolidar as minhas provocações. Como concordei demais com o José Jairo

Gomes, quero afirmar que talvez tenha razão o ex-Ministro Márcio Thomaz Bastos,

como também tem razão o Ministro Arnaldo Versiani, do Tribunal Superior Eleitoral:
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de fato, a realização disso que se chama propaganda eleitoral antecipada - prefiro

denominá-la de debate político - é uma realidade. O equívoco está em se afirmar que

a legislação não acompanha ou que a jurisprudência do direito eleitoral não daria

conta de trabalhar com essa categoria da ciência política sob a égide do direito

eleitoral. Desafio a tentar convencê-los de que o direito eleitoral tem categorias que

permitem o cumprimento de sua missão constitucional sem que nos percamos num

debate moral e pobre. Para isso, é preciso, desde logo, vislumbrar que não estamos

diante de uma sociedade completamente imatura. Não é possível mais, e parto dessa

premissa, trabalharmos com dois mitos ou, na feliz expressão de Lênio Luiz Streck,

tão a gosto meu e da Profa. Edilene, com duas visões metafísicas - o direito eleitoral

normalmente trabalha como se fosse categoria jurídica. Traduzo essas duas

metafísicas em cima de duas expressões que não são minhas, mas do ex-Procurador

Regional Eleitoral do Paraná, Prof. Néviton de Oliveira Batista Guedes: a ideia é que

cabe ao processo jurisdicional eleitoral, ou que cabe ao direito eleitoral trabalhar

tendo em conta uma satanização do político e da política e uma sacralização do

eleitor. Não é possível mais trabalhar com esse pressuposto para o exercício da

tutela jurisdicional eleitoral. O eleitor brasileiro não é um idiota, um estúpido, um

ingênuo, um iletrado, um analfabeto, um imaturo. O eleitor brasileiro somos todos

nós, cidadãos; presumivelmente, o político brasileiro não é um safado, um canalha,

um corrupto, um manipulador que quer sempre ganhar eleição, como se ganhar a

eleição fosse algo ruim para a democracia. Essa é a primeira quebra paradigmática

que é preciso se ter para se enfrentar adequadamente e se realizar aquilo que para

todos os eleitoralistas que estudam esse fenômeno há um bom tempo é espantoso.

Constitucionalizamos o direito civil e o direito comercial, relemos direito privado à luz

da Constituição, mas ainda vivemos presos a uma leitura do direito eleitoral feita pela

luz do direito ordinário. Eu disse, no Congresso Brasileiro do Direito Eleitoral, e repito

aqui, direito ordinariozinho mesmo, que tenta reduzir, por exemplo, propaganda

antecipada com uma leitura moral da Constituição, com uma leitura moral do direito

eleitoral, sem procurar compreender a fenomenologia própria do fenômeno político,

que deve sofrer uma regulação adequada do direito eleitoral, que não seja castradora

do debate do convencimento, mas, sim, emancipadora e que responsabilize o
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cidadão. Como disse o Dr. Néviton Guedes: “Será que os 700 mil eleitores do

Deputado Paulo Maluf desconheciam completamente a vida pregressa desse

candidato?” Será? Não estou defendendo-o aqui, muito pelo contrário. Será que

todos foram ingenuamente enganados? Será que as pessoas não votam

conscientemente, sabendo quem é Paulo Maluf? Será que são todos ingênuos? Será

que cabe a nós, justiceiros da Justiça Eleitoral, afastar todos esses imorais, que vêm

roubar o voto do ingênuo eleitor? Não me parece ser isso possível.

Propaganda antecipada dentro dessa releitura. Cabe aqui uma indagação. Quando

se reprime um direito fundamental? Hoje, hegemonicamente ensinado nas faculdades

de direito, só se restringe um direito fundamental quando houver um outro direito

fundamental tão ou mais importante que ele. Toda a construção do direito eleitoral,

relativo ao período pré-eleitoral, dizia respeito ao princípio da igualdade de chances

ou de oportunidades. A questão é que, a pretexto da igualdade de oportunidades,

estou reprimindo, claramente, a ideia da livre expressão do pensamento e da

manifestação das ideias, do convencimento e do debate político. Respondam-me: a

legislação eleitoral permite o controle jurisdicional eleitoral a partir de 1º de janeiro

com relação aos bens sociais dos governos das administrações públicas? Isso está

no § 10 do art. 73. A legislação eleitoral vai dizer que pesquisa eleitoral tem de está

registrada para ser validamente divulgada a partir de 1º de janeiro do ano da eleição.

Isso está no art. 33 da resolução do TSE, que regulamentou a propaganda deste ano.

A legislação eleitoral usa a expressão pré-candidato no inciso I do art. 36. O sujeito

se posiciona como pré-candidato e toma multa por propaganda antecipada. Que

esquizofrenia eleitoral é essa? Durante o período da disputa eleitoral, toda

propaganda eleitoral é ruim e tem de ser reprimida, mas, no período anterior à

propaganda eleitoral, busca-se ampliar isso jurisdicionalmente, em benefício de uma

igualdade de oportunidades não se sabe nem para quem e nem por quem, para

considerar toda expressão dos pré-candidatos - a expressão não é minha, mas da

legislação eleitoral - como propaganda antecipada. Parece-me juridicamente

inaceitável. Parece-me que a leitura constitucional adequada do direito eleitoral

recomenda muita cautela e pouca intervenção nesses casos, e não o que vimos

assistindo e que vai ocorrer.
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Nesse aspecto, Dr. José Jairo, tem razão o ex-Ministro Márcio Thomaz Bastos, a

campanha eleitoral no sentido político já está nas ruas desde o ano passado. E não

há mais inocentes no processo eleitoral brasileiro. Assisti aos três programas, da

Marina Silva, da Dilma e do Serra, e ao do Democratas. Numa certa acepção, de fato

aquilo é promoção pessoal explícita dos três pré-candidatos. Minha indagação é: é

possível compreender-se uma interpretação constitucionalmente adequada que

afaste a potencial propaganda antecipada nessas circunstâncias? E respondo com

ênfase: sem sombra de dúvida. Basta fazer-se uma interpretação sistêmica adequada

da nova redação do art. 36-A. O legislador respondeu à judicialização do processo

político por meio desse art. 36-A. E digo mais, o inciso I desse art. 36 dispõe

claramente que não será considerada propaganda antecipada a participação de

filiados de partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas e

debates no rádio e na televisão, desde que não haja pedido explícito de votos e que

haja tratamento isonômico. Com todo o respeito ao Ministro Félix Fischer, há aqui,

para mim, um vetor deontológico interpretativo recomendando que, nos meios de

comunicação mais poderosos, posso até me posicionar e ser entrevistado como

fulano de tal, pré-candidato a Governador ou a Presidente e posso falar de

plataforma, desde que eu não faça pedido explícito de votos. Está dado o vetor

hermenêutico de interpretação de todas as demais manifestações do pensamento,

ponto, acabou. A legislação eleitoral é muito dura com relação à regulação de rádio e

TV, não fosse por outra razão, porque são concessões do serviço público. Como

posso entender - como um dos votos do Tribunal Superior Eleitoral - que o 36-A tem

de ser interpretado taxativamente? Quer dizer, pré-candidato na rádio e TV, falando

da sua plataforma, das suas ideias políticas, não é propaganda antecipada. E o

Ministro Félix Fischer diz que todos os demais casos o são. Pelo amor de Deus! Não

foi essa a hermenêutica que aprendi. E essa hermenêutica decorre dessa

interpretação do direito eleitoral à luz desse direito ordinariozinho. Não se faz a

interpretação constitucional, porque, se se entendesse que estamos diante do

relevante bem jurídico da manifestação do pensamento, essas dúvidas

desapareceriam. E quero usar esse mesmo pressuposto na discussão de outros

cinco itens que vou tentar sintetizar, para provocar a Dra. Ana Márcia para o debate.
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Aliás, não posso deixar passar esse ponto. Quem disse isso? Tenho em mãos uma

notícia de jornal. Ao chegar numa inauguração, o fulano ou fulana foi recebido aos

gritos de “Brasil urgente, fulano ou fulana Presidente”. Em seguida, o Presidente sobe

ao palanque dessa inauguração de uma grande obra e diz o seguinte: “Estamos

construindo o futuro. Temos um grande povo, que sempre soube discernir nos

momentos difíceis, como há pouco, numa crise, como antes, quando entendeu que

determinada coisa era muito importante. Quando muita gente não entendeu e ficou

contra, o povo entendeu e apoiou, declarou o Presidente. Por isso, o povo há de

entender também que a continuidade do caminho do progresso é essencial para que

nossos filhos e netos possam usufruir um Brasil melhor. Confio nesse povo. Confio

que o povo vai continuar sabendo escolher, como sempre soube, os seus dirigentes.

O que estamos fazendo é apenas um começo. Terá continuidade pelo bem do Brasil”.

Todos devem estar pensando que são Lula e Dilma. Não, é Fernando Henrique e

Serra, em 14/4/2002.

O problema aqui não é o direito, mas a interpretação moral que se dá à leitura do

direito. O problema aqui não é jurídico, mas político. O Fernando Henrique,

objetivamente, não tinha tanta popularidade como o Lula ao final de seu mandato, em

2002. O Lula tinha muita popularidade em 2008, como teria o Aécio Neves num

palanque. Se se comparasse Aécio Neves com outro Governador muito criticado -

posso usar o exemplo do meu Estado -, talvez o Roberto Requião não fosse tão bem-

sucedido. O problema é que se faz a interpretação “fulanizando” a situação. Naquele

momento, em 14 de abril, é igualzinho: palanque, transmissão ao vivo, gritos

caracterizadores. Naquele momento, ninguém achou que era propaganda antecipada,

porque, talvez, politicamente a presença do Fernando Henrique não fosse tão boa.

Hoje, o Lula, como é dito no acórdão do TSE, é a potencialidade encarnada, só que

isso é um fenômeno político e não pode o direito eleitoral dar respostas jurídicas,

“fulanizar” ou interpretar pessoalizando a disputa eleitoral. É isso que estamos vendo.

Não estou aqui defendendo o Lula, o Fernando Henrique nem nenhum político, mas

fazendo uma leitura autêntica e constitucional do direito eleitoral, para que possa

cumprir o seu papel de ampliar a esfera do debate político, e não reprimi-la.

Nestes seis minutos que me restam darei outros exemplos: poder de polícia e
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Justiça Eleitoral. Escrevi um artigo, que saiu publicado no livro “Direito Eleitoral

Contemporâneo”, repudiando a ideia de que direito eleitoral deve subordinação à

legislação municipal. Na cidade de Curitiba chegou-se ao extremo de um Juiz baixar

uma portaria vinculando e subordinando toda propaganda eleitoral às posturas

municipais. Isso foi revogado pelo § 1º do art. 41 da lei eleitoral, conforme a nova

redação dada pela Lei nº 12.034; entretanto, é preciso remanescer uma ideia: em

outra conferência que fiz aqui em Minas Gerais, já disse e reafirmo que não é dado à

Justiça Eleitoral, aos Promotores e aos Juízes Eleitorais, sobretudo através de termo

de ajustamento de conduta, reprimir qualquer forma de propaganda eleitoral lícita. Se

a Justiça Eleitoral, no exercício da sua função administrativa, que é típica do direito

eleitoral - e a diferencia dos outros ramos do Judiciário -, viola garantias fundamentais

de liberdade de expressão e manifestação do pensamento por meio do conhecimento

lícito, cujo instrumento é a propaganda eleitoral; se o Juiz e o Promotor caírem nessa

fria, na minha opinião, cometem ato de improbidade administrativa e violam a norma

do art. 11 da Lei da Improbidade nº 8.429, pois estão delimitando e limitando o que a

lei expressamente permite. Esse é o alerta que deixo.

Segundo, em relação à propaganda de rua, outra viragem de hermenêutica, outra

viragem de interpretação: a ideia é a máxima liberdade, e não a mínima liberdade; a

ideia é tentar permitir que os atores da disputa eleitoral tenham a máxima eficácia na

busca do convencimento lícito. Portanto, alguns dispositivos que constam na nova lei

eleitoral têm de ser interpretados de forma ampliada. Dou como exemplo o § 8º do

art. 39, que se refere a muros, tapumes e divisórias, após liberar o uso de bens

particulares limitados a 4m2 e ampliar o conceito de bem de uso comum do direito

administrativo para o conceito de bem de uso comum politicamente adequado ao

direito eleitoral, ou seja, bens de amplo acesso a toda a população. Esse § 8º diz que,

em muros, tapumes e divisórias, não se poderá fazer esse tipo de veiculação de

propaganda. Insisto que são bens, tapumes e divisórias de bens de uso comum; os

de uso privado ficam amplamente possibilitados à realização da propaganda eleitoral.

É essa a ideia da interpretação ampliada, que busca maior liberdade e maior debate.

Outro dado que deixo para reflexão é: já vi interpretações no sentido de que a

Justiça Eleitoral pode fazer o controle da “fidelidade partidária” - entre aspas - dos
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impressos eleitorais, mas não pode. Não é possível o Judiciário Eleitoral apreender

um panfleto que apresenta a Dilma como candidata à Presidência; o Anastasia, ao

governo de Minas; uma pessoa de uma coligação, ao Senado; para Deputado

Federal, um candidato de um partido; e, para Deputado Estadual, outro, de outro

partido. Pode a justiça eleitoral buscar e apreender esse panfleto porque ele viola a

fidelidade partidária? Respondo com toda a contundência: de jeito nenhum, não, não

pode. Fidelidade partidária ou essa questão da propaganda de um e outro só tem

regulação na Legislação Eleitoral, que é o art. 54 da Lei nº 9.504, que impede que

filiado a partido diverso ou coligação diversa apareça no programa de filiado de outra

coligação. Fora desse limite, não é possível. Já vi casos de se buscarem e se

apreenderem panfletos que mostravam Deputado de uma coligação e outro Deputado

de outra coligação. A Justiça eleitoral não pode “fulanizar” o debate; não pode entrar

onde a legislação não lhe permite, sob pena de violar direitos e garantias

fundamentais.

Outra provocação é a imprensa escrita. A imprensa escrita é diferente da televisão

e das rádios, porque tem maior liberdade de posicionamento. Há uma alteração no

art. 43 bastante importante: para propaganda eleitoral explícita, cada um só pode

veicular 10 anúncios. Antes era livre, cada um podia veicular qualquer quantidade,

mas agora cada candidato pode veicular apenas 10 anúncios. Mas há de se fazer um

alerta: não é possível equiparar a liberdade de posicionamento à transformação dos

jornais em panfletos eleitorais. Várias jurisprudências consolidadas no Tribunal

Superior Eleitoral consideram que o simulacro de jornal que vira panfletão eleitoral

pode, inclusive, caracterizar abuso de poder e levar à cassação o candidato

beneficiado.

Por fim, a internet, para concluir: é muito importante notar que o tratamento jurídico

dado pelos arts. 57-A a 57-I da nova Lei Eleitoral, introduzidos pela Lei nº 12.034, fez

uma transformação paradigmática do conteúdo da propaganda eleitoral pela internet.

Até então prevalecia a antiga redação do § 3º do art. 45, que foi revogada e

comparava a internet a rádio e televisão, o que era antijurídico. A relação do eleitor

com o meio de comunicação internet é diferente da do eleitor com o rádio e a tevê.

No mínimo o sujeito tem de ter computador, ser alfabetizado e acessá-lo. A relação é
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reflexiva. O atual tratamento torna a internet muito mais próxima da imprensa escrita,

o que anteriormente era feito equivocadamente, na minha opinião, em relação a rádio

e tevê.

Para concluir, me parece que este é o momento de retomarmos uma leitura

moderna, de Benjamin Constant, sobre direito eleitoral - o direito eleitoral que não

trabalhe com o princípio da proteção da hipossuficiência do eleitor e a presunção da

ilegitimidade ou da má-fé do político ou da política. Não vamos construir uma

democracia madura trabalhando com essa sacralização. É preciso que, ao mesmo

tempo em que responsabilizamos o eleitor, o cidadão de uma Constituição de 22

anos, paremos de trabalhar como se a política fosse necessariamente suja ou feita

por pessoas de má-fé, senão correremos o risco de haver apenas políticos corruptos.

Tenho 38 anos. Eu e vários colegas sonhávamos com carreira política. Hoje brinco

dizendo que, se me convidarem para ser Vereador, perguntarei por que o sujeito está

querendo o meu mal. Não é possível que as novas gerações sejam tão afetadas que

a política, a democracia, a consolidação do nosso regime, pelas quais tanto lutamos

para conquistar à custa de tanta dificuldade, sejam reduzidas a uma leitura moral

pobre e, sobretudo, antijurídica, que não faz homenagem ao justo desenvolvimento e

à maturação da sociedade brasileira. Obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação do Sr. Guilherme de Salles

Gonçalves. Com a palavra, a Sra. Ana Márcia dos Santos Mello, que debaterá o tema

“Propaganda eleitoral”.

Palavras da Sra. Ana Márcia dos Santos Mello

Exmo. Sr. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, na pessoa de quem cumprimento os

demais integrantes da Mesa; senhoras e senhores; costumo dizer que para mim é um

grande prazer participar de qualquer debate sobre legislação e direito eleitorais. Mais

que prazer, é uma grande honra participar de um evento como este, que busca a

aproximação do cidadão, do eleitor a esse ramo tão complexo e tortuoso do direito,

pelo menos até agora. Ontem, a Ministra Cármen Lúcia disse algo muito importante:

numa época de neoconstitucionalismo, em que colhemos os frutos dos últimos 20

anos, é muito importante que o cidadão se informe, tenha a consciência dos seus

direitos, prerrogativas e deveres, pois só assim será possível reivindicar e possibilitar
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uma mudança. Eventos como este, que buscam aproximar o cidadão à legislação

eleitoral e lhe dar mais esclarecimento sobre o direito e a legislação eleitorais,

principalmente na Casa do povo, sempre merecerão o nosso aplauso. A propaganda

eleitoral é um dos temas mais complexos de uma campanha eleitoral e certamente

uma das grandes causas da maioria das ações ajuizadas na Justiça Eleitoral. O Dr.

Guilherme falou muito bem a respeito da necessidade de se fazer uma releitura da

legislação eleitoral, a partir da Constituição. A Lei nº 12.034, no meu modesto modo

de ver, buscou trazer para dentro da legislação ordinária algumas pontuações,

ponderações e decisões judiciais, mas, para quem lida com a legislação eleitoral, na

verdade, houve pouca inovação, especialmente na seara da propaganda eleitoral.

Então, a Lei nº 9.504 passou a prever, em seu texto, algumas decisões e situações já

previstas nas resoluções.

O meu entendimento é que o legislador, preocupado com essa hermenêutica do

Direito Eleitoral, viu que regras muito genéricas, abertas e até imperfeitas não davam

conta não só do dinamismo de uma campanha eleitoral mas também e principalmente

da criatividade dos nossos políticos. Diante dessas normas tão genéricas e de tantas

lacunas na própria legislação eleitoral, verifica-se que o legislador teve a preocupação

de minuciar, pormenorizar e trazer uma dose de concretude às regras, principalmente

às da propaganda eleitoral. Daqui a pouco a propaganda eleitoral vai transformar-se

quase em uma receita de bolo. Aliás, só não é dessa forma em função exatamente

desse dinamismo e dessa criatividade que vemos hoje nas campanhas eleitorais.

Penso que a maior intenção do legislador - e no meu modesto modo de ver, essa não

seria a melhor técnica legislativa - foi evitar aquilo que foi dito nesta manhã por vários

expositores, ou seja, evitar o casuísmo, a interpretação equivocada ou oportunista da

legislação eleitoral, esquecendo-se exatamente dos preceitos e regras advindas da

própria Constituição.

Então, considerando a Lei nº 9.504, que até então foi indicada para ser uma norma

que regulasse os pleitos eleitorais sem a necessidade de em toda eleição fazer um

novo regramento, o certo é que se abriu uma brecha muito grande para um ativismo

judicial, seja pelas decisões, seja por questões de ordem, seja, principalmente, pelas

resoluções emanadas da Justiça Eleitoral. Essas resoluções não se restringem a
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regulamentar a legislação. Realmente inovam o ordenamento, criam obrigações e

direitos e preveem sanções, o que traz, de certa forma, uma grande insegurança não

só para os políticos e partidos mas também para os próprios eleitores, os

jurisdicionados de uma forma geral. Então, entendo que na Lei nº 12.034 já houve

uma preocupação do legislador, ainda que pequena e modesta, de pormenorizar as

regras eleitorais em busca de se evitarem tantas surpresas que diuturnamente

podemos ver na Justiça Eleitoral. São resoluções que normalmente mudam o

entendimento, como bem disse o Dr. José Jairo, sem se preocupar com sua

retroatividade, e o jurisdicionado é pego no contrapé. Muitas vezes, o que vale para

uma eleição já não vale para a próxima, e o jurisdicionado político, o pré-candidato

baseia suas ações no início do ano. A partir do entendimento jurisprudencial que

vinha sendo construído pela Justiça, chega março, e ele é surpreendido com a notícia

de que aquela sua atitude o torna agora um apenado. Essa é uma questão muito

delicada na Justiça Eleitoral.

O Dr. Guilherme citou aqui duas inovações na Lei nº 12.034. Na verdade, essas

inovações na propaganda eleitoral, que já valerão para o pleito de 2010, vão contra o

entendimento que, de certa forma, já estava pacificado na legislação eleitoral. Aqui

em Minas, Dr. Guilherme, foram várias as representações nos anos de 2006 e 2008

no que se refere exatamente a uma suposta infringência às posturas municipais.

Foram várias representações, execuções, processos criminais e multas. Realmente,

para o leigo e para o próprio jurisdicionado é difícil esclarecer que uma norma

eleitoral tirará a competência constitucional do Município, e é justamente aí que se

encontra a necessidade de se fazer uma interpretação do direito eleitoral a partir da

própria Constituição. Quando existe o confronto de regras ou de princípios, cabe ao

intérprete seguir as normas de interpretação pela cronologia, antiguidade,

especialidade e hierarquia, se forem as regras, ou fazer a ponderação de princípios,

se forem os princípios, para verificar qual realmente, naquele momento, necessita da

maior ênfase do Judiciário. Então, quanto às posturas municipais, o art. 41 da Lei nº

9.504, alterada pela Lei nº 12.034, afasta a competência municipal - e aqui é difícil

convencer os municipalistas - no período eleitoral e dá lugar a uma proteção muito

maior: permitir a liberdade de expressão e a igualdade de oportunidade entre os
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candidatos.

Outro exemplo muito bem colocado pelo Dr. Guilherme é o dos TACs. O art. 105-A

veio dizer que não se podem aplicar aos procedimentos eleitorais esses instrumentos

da Lei da Ação Civil Pública, os famosos TACs, ou seja, é necessário fazer uma

releitura ao se negarem determinados instrumentos, normas e regras existentes no

ordenamento, que, em determinado momento, não têm como ser empregados em

nome de um princípio maior. Ao mesmo tempo - e aí vem o meu alerta e a questão

para a qual peço reflexão -, entretanto, vem a pergunta: em nome dessa necessidade

de se proteger o pleito e se propiciar igualdade de oportunidades entre os candidatos

e liberdade de expressão, pode-se negar a existência de outros instrumentos

positivados ou inseridos no ordenamento legal? A Justiça Eleitoral pode, por exemplo,

negar a existência, na prestação de contas, de um cheque pré-datado utilizado para

se pagar uma propaganda eleitoral? Creio que não. Pode ignorar o regime de um

casamento quando se vai legitimar ou não uma doação feita por um dos cônjuges?

Creio que não. Se não há embate, confronto entre regras, a Justiça Eleitoral não pode

ignorar determinados regramentos inseridos no ordenamento e que podem, sim,

merecer uma interpretação integrativa de forma a se preservarem os valores

garantidos e buscados pelo Direito Eleitoral, como igualdade, igualdade de

oportunidades e legitimidade do pleito. Esse era o tema que queria trazer para a

reflexão dos senhores. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação da Sra. Ana Márcia. Com a palavra,

a Sra. Maria Cláudia Bucchianeri Pinheiro, que falará sobre “O direito de resposta na

perspectiva dos direitos fundamentais”.

Palavras da Sra. Maria Cláudia Bucchianeri Pinheiro

Bom dia. É uma honra estar num evento altamente qualificado com a presença dos

mais abalizados profissionais do direito eleitoral e com uma plateia igualmente

abalizada, interessada, comprometida e vinculada com a vivência prática nessa área,

tendo em vista que estamos na Casa dos representantes do povo, lugar mais que

apropriado para discutirmos regras pertinentes à conversão de votos em mandatos,

de vontade em cadeiras. Na pessoa do Exmo. Sr. Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

saúdo a ilustre Mesa, que tenho a honra de integrar. Agradeço o convite nas pessoas
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dos meus queridos amigos Dr. José Jairo Gomes e Dra. Ana Márcia. Tenho certeza

de que esse convite deriva mais da amizade que mantenho com vocês que de

qualquer merecimento da minha parte. Tenho pouco a dizer, especialmente diante

dessa brilhante Mesa. Sou das últimas a falar, o que torna a minha responsabilidade

ainda maior. O tema que me foi proposto é “O direito de resposta na perspectiva dos

direitos fundamentais”, o que não poderia ser diferente. O direito de resposta está

inserido no Título XII da Constituição Federal, que se refere exatamente a direitos e

garantias fundamentais. Como falar do direito de resposta em outra perspectiva? O

ano passado, a discussão do direito de resposta se tornou acirrada em razão do

julgamento pelo STF da DPF nº 130, que culminou com a revogação integral da Lei

de Imprensa, inclusive dos dispositivos relativos ao direito de resposta fora da seara

eleitoral, ou seja, na perspectiva do direito comum, do cidadão que se vê ofendido por

uma revista, por um jornal ou por uma matéria veiculada na televisão. Os dispositivos

sobre a matéria foram integralmente não recepcionados, e a discussão instaurada no

STF foi exatamente sobre isso: direito de resposta. Vamos revogar as normas

pertinentes ao direito de resposta? Como fica o cidadão? Como ele se protege frente

a uma imprensa com inacreditável penetração, rapidez de divulgação e, muitas

vezes, opressora porque o cidadão não tem meios proporcionais de reagir a uma

notícia disseminada em segundos, enquanto a resposta não chega aos destinatários

na mesma velocidade?

O tema é quente, especialmente porque o TSE tinha o entendimento de que

terceiros também podem ser atingidos por propagandas políticas, e não apenas o

candidato, a coligação ou o partido. Houve um caso recente no TSE em que uma

propaganda política citou caluniosamente o Presidente do BNDES, com acusações

de empréstimos fraudulentos, favorecimentos, enfim, era um terceiro que nada tinha

com processo eleitoral e que caiu de paraquedas numa propaganda política, tendo

todo o direito a resposta. Antes da decisão do Supremo, o TSE entendia que terceiros

atingidos por propagandas políticas eleitorais têm, sim, direito de resposta, mas não

nos temas da lei eleitoral nem perante a Justiça Eleitoral, muito embora a ofensa

tenha sido cometida na perspectiva de uma propaganda política eleitoral. O cidadão

deveria valer-se da Justiça comum e da antiga Lei de Imprensa. E, agora, o que fará
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o cidadão, já que o TSE o mandava recorrer à Lei de Imprensa, que não existe mais?

O próprio Supremo Tribunal Federal disse que ela não foi recepcionada pela nova

ordem constitucional. Nesse novo contexto, o direito de resposta eleitoral previsto na

Lei nº 9.504 ganha ainda mais relevância, pois, quando o Supremo Tribunal Federal

revogou integralmente a Lei de Imprensa, disse que o cidadão deveria procurar a

Justiça comum, adotando as balizas da lei eleitoral, que é a única que nos resta,

independentemente de o direito de resposta ser na perspectiva eleitoral ou não, pois

a lei que existia foi extirpada do ordenamento jurídico pelo Supremo.

É importante que todos saibam bem do procedimento de resposta na perspectiva

do direito eleitoral. Quando o Prof. José Jairo me ligou e me disse que o meu tema

central seria esse, iniciei a minha reflexão, que é essencialmente constitucional, pois

não podemos tratar disso fora da Constituição. O que nos diz a Constituição sobre o

direito de resposta? É muito interessante, pois muitos falam em linguagem corporal.

Muitos auxiliares dos candidatos dizem: “Cuidado com os debates, pois o corpo fala.

Cuidado com a postura, com as mãos para trás e para a frente, pois o corpo fala”. E a

Constituição também nos fala pela sua topografia. Isso é muito interessante, mas,

muitas vezes, não nos damos conta da ordem com que os incisos e artigos são

dispostos na Constituição. Há uma razão de ser para isso. O corpo da Constituição

nos fala fisicamente. É muito interessante constatar que o direito de resposta, inciso

V, está disposto exatamente entre o inciso IV, que fala da liberdade de manifestação

do pensamento, e o inciso X, que fala da inviolabilidade do direito à honra e à

intimidade. No meio desses dois incisos, há uma ponte, que é o direito de resposta.

Será que foi à toa que, na Constituição, foi colocado esse inciso entre o que trata da

liberdade de manifestação e o que trata da inviolabilidade do direito à honra, à

intimidade e à privacidade? Por que foi colocada essa pedra naquele meio? Há uma

pedra no meio do caminho, que é o direito à resposta. Será que isso tem algum

significado, ou será que isso foi ali inserido por acaso, aleatoriamente, pelo

Constituinte? Não; o direito de resposta existe constitucionalmente para se interpor

entre a liberdade de manifestação, que é um direito constitucional fundamental, e

outro direito fundamental, que é o direito à honra, à imagem, à intimidade e à

privacidade.



____________________________________________________________________________
644

É bom que saibam que intimidade e privacidade não são sinônimos. O Ministro

Carlos Ayres Britto costuma dizer: “Se a Constituição utiliza dois termos diferentes,

jamais trate-os como sinônimos, pois, a pretexto de proteger dois bens jurídicos

diferentes, você protegerá somente um, já que transformou dois termos em um só”.

Você empobrece a Constituição quando torna sinônimos itens diferentes, que o

Constituinte optou por utilizar. Intimidade é a relação do indivíduo com ele próprio, e

privacidade é a relação do indivíduo com seus entes mais próximos, com a sua

família, com a sua esposa, com seu amante e com seus parentes. A intimidade é o

direito que a pessoa tem de não expor ao público o que pensa, o que é e qual é a sua

religião, pois ninguém é obrigado a revelar isso. E a Constituição nos diz muito

quando insere o direito à resposta nesse meio. A primeira pergunta surge:

“Professora, se o direito à resposta está entre esses dois incisos e a senhora está

dizendo que é uma ponte necessária entre a liberdade de manifestação e o direito à

honra, à intimidade e à privacidade, é possível que a liberdade de manifestação entre

em colisão com a intimidade? Como a Constituição previu dois valores, dois direitos

fundamentais que podem se chocar? É possível haver esse choque?”.

Lembro-me muito bem de um caso antigo que ocorreu no Supremo Tribunal Federal

no início da década de 90. Um jornalista ia à Península dos Ministros, em Brasília,

antigo local de residência das autoridades, mexer no lixo dos Ministros, para ver o

que havia. Ele dizia: “Olha, Moet Chandon. Hum, chocolate importado, caviar”. E

soltava a matéria com o perfil do consumo da casa do sujeito, depois de revirar o lixo

que estava do lado de fora da casa. Ele nem entrou, pois o saco de lixo estava lá

fora. O sujeito ia lá, abria o lixo e soltava a nota “Ministro, que ganha R$4.000,00,

consumiu uma caixa de champanhe importada.” Essa informação violou a sua

intimidade, sua privacidade? A pessoa não entrou na casa de ninguém, o lixo estava

do lado de fora. Posso revirar o lixo de alguém? Lembro-me de um precedente,

também do Supremo, esse um pouquinho mais recente, da Escola-Base de São

Paulo. Não sei se os senhores se lembram disso. Uma escola, com seus diretores

acusados de molestar menores, uma coisa horrível, que destruiu a família dos

diretores: esposa separada, filho com câncer, enfarte para todo lado. E, 10 anos

depois, descobriu-se que não era nada disso. Quem repara essa situação? Como
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corrigi-la? Temos instrumentos eficazes para neutralizar uma informação,

especialmente hoje? E a pergunta que fiz aos senhores parece já respondida. Será

possível que a liberdade de manifestação do pensamento entre em conflito com a

intimidade, com a honra, com a privacidade? Sim, é possível sim. E como solucionar?

É interessante que foi essa a discussão, que, às vezes, nos parece óbvia, que gerou

uma divergência seriíssima no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Ministro

Carlos Ayres Brito, relator, colocou na sua ementa o seguinte: no conflito entre

liberdade de manifestação do pensamento, de um lado, e honra, intimidade,

privacidade, de outro, a Constituição já fez uma escolha. Foi ele quem disse isso. A

Constituição escolheu pela liberdade de manifestação. Ela prevalece sobre os outros

direitos. E por entender assim, que a liberdade de manifestação sempre prevalece,

estávamos num processo de controle abstrato, objetivo, mas passamos ao caso

concreto, a uma afirmação taxativa: sempre prevalece. E o Ministro Brito extraiu a

seguinte conclusão: como a liberdade de manifestação sempre prevalece, nunca será

possível a censura prévia. Nunca. A reparação é sempre “a posteriori”. Primeiro eu

falo, depois arco com as consequências. Primeiro a matéria sai, depois o jornal arca

com as consequências. Primeiro o “site” divulga, depois arca com as consequências,

ou seja, a liberdade de manifestação prevalece sempre. Ninguém impedirá alguém de

se expressar, verbalizar e externar opinião. Mas, se houve lesão, que a punição seja

“a posteriori”. Essa foi a premissa do voto do Ministro Brito. Pergunto aos senhores:

prevaleceu? Mais ou menos. Se os senhores consultarem os votos, alguns Ministros

disseram expressamente: não é bem assim. Em determinadas hipóteses

excepcionalíssimas, é possível que a liberdade de manifestação ceda espaço ao

direito à honra, à intimidade, à privacidade, ou seja, seria, em tese, possível eventual

censura prévia.

Sei que meu debatedor vai me matar porque os jornalistas ficam arrepiados quando

falamos em censura prévia. E é realmente um instituto abominável, que nos remete à

época da ditadura, aos tempos mais sombrios da nossa história. Contudo estamos

falando, não de banalização, mas de hipóteses excepcionalíssimas. Não estou

falando aqui do caso Sarney, até porque isso é uma coisa importante de ser

lembrada. Quando um processo tramita em regime de segredo de justiça, a
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imposição do segredo de justiça dá-se em razão da eficácia das investigações.

Muitas vezes, o sigilo é para assegurar a própria eficácia da investigação. Claro que

não contra o advogado, “a posteriori”, enfim... Mas uma vez que o sigilo vaza, e o

jornalista tem acesso à informação, pergunto-lhes: quem era obrigado a manter o

sigilo? Era o Juiz, o Promotor, o Delegado ou o meio de comunicação? O jornalista

tem a obrigação de divulgar, é seu dever, sua função constitucional. Será apurada a

fonte de onde vazou a informação, qual foi sua finalidade, quem queria denegrir. Isso

é problema para depois. Não se pode impedir um jornalista de divulgar uma

informação de que disponha. Só se, naquelas hipóteses excepcionais, fosse uma

informação manifestamente ofensiva à liberdade, à intimidade, o que não era o caso.

Era um processo que, posteriormente, viria a ser público, como ocorre, em regra, com

os processos. Só não é disso que estamos falando. Pois bem. Visto isso - já antecipei

que não é possível falar de uma prevalência absoluta da liberdade de manifestação -,

a regra deve ser sempre o controle “a posteriori”, e é por isso que o direito de

resposta é tão importante; é por ele essencialmente que se exerce esse controle “a

posteriori”; depois é que se vai responder àquilo que lhe foi dito. Então o instrumento

essencial de reparação a essas lesões que acontecem pela fricção entre a liberdade

de manifestação e o direito à honra e à intimidade é essencialmente pelo direito de

resposta. Ele é o instrumento por natureza.

Somos estudantes de direito constitucional e sempre temos aquela tendência de

categorizar; é uma compulsão a que não consigo resistir. Pergunto aos senhores:

qual é a natureza do direito de resposta? Falamos direito de resposta. Ora, é um

direito. Será que é um direito? Aí me lembro de Canotilho, que faz a diferença entre

direitos e garantias. O direito confere ao indivíduo uma situação jurídica, um “status”,

o direito ao exercício de algum valor, a exercer e a não exercer. Dou um exemplo

clássico: liberdade de ir e vir. Posso ir, posso vir e ainda posso não ir e não vir, posso

permanecer. Quanto às garantias, são acessórias, instrumentais, vinculadas à

proteção de um direito. O exemplo clássico é: ”habeas corpus”. Qual é a função

natural de um “habeas corpus”? Proteger a liberdade de ir e vir, então tem uma

vinculação natural ao direito, não que ele não gere direito. Tenho direito à garantia

constitucional do “habeas corpus”, que é um direito-garantia. Vieira de Andrade,
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português, o maior estudioso dos direitos fundamentais, fala isso, fala que é um

direito-garantia: tem-se o direito a ter acesso a uma garantia. E aí coloco para os

senhores: o que é o direito de resposta? É um direito ou uma garantia? Tem sentido

falar em “habeas corpus” numa sociedade que não protege o direito de ir e vir? Para

que “habeas corpus”, se não há direito? Vai proteger o quê? Assim também é o

direito de resposta. É uma garantia fundamental vinculada a quê? Ao direito à honra,

à intimidade, à privacidade. Só tem sentido falar em direito de resposta em uma

sociedade que protege a honra, a intimidade e a privacidade. Porque, se não

proteger, qualquer um pode, em público, falar o que bem quiser a respeito de quem

quiser, e nada poderá ser feito. Então existe uma vinculação natural entre direito de

resposta de um lado, e honra, intimidade e privacidade de outro. É uma garantia

fundamental. Gera direito? Gera o direito a ter acesso a essa garantia, é um direito-

garantia, é instrumental e é importante. Se não há garantias, os direito são cedidos.

Tenham sempre em mente: não adianta nada ter o direito de ir e vir e não existir

“habeas corpus”; caso contrário, amanhã entram na sua casa, levam seu filho e você

não poderá fazer nada a respeito. Então, a existência concreta dos direitos depende

das garantias. É por isso que é importante compreendê-las bem.

Pois bem. Feitas essas preliminares - e já me sobra pouco tempo -, gostaria de

descer ao direito de resposta na perspectiva eleitoral. Estamos falando do direito de

resposta “lato sensu”, que tem as suas regras próprias e seus princípios

informadores. No direito eleitoral, essa questão se acentua. Por quê? Porque a

liberdade de manifestação do pensamento - não sei se os senhores já pararam para

pensar isso - tem uma via dúplice: não existe somente o meu direito de me

manifestar, mas também o direito dos senhores de receberem a minha manifestação.

É interessante que alguns doutrinadores - e não são poucos -, quando interpretam o

inciso VI do art. 5º da Constituição, que fala que é inviolável a liberdade de

consciência, dizem que o Estado não precisa fazer nada, porque ninguém consegue

entrar na cabeça do cidadão para aniquilar sua consciência. Então, a consciência é

absoluta por natureza, independe de tutela. Será que é mesmo? Será que posso falar

de uma livre formação de consciência numa sociedade sem liberdade de imprensa,

atropelada pela propaganda estatal? Será que posso falar de livre formação da
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consciência num regime comunista, em que a única coisa que existe de informação é

a propaganda estatal? A livre formação da consciência pressupõe o livre mercado de

ideias.

Um grande economista americano que aplica as teorias econômicas aos

fenômenos do direito fala assim: “free marketplace of ideas”, livre mercado de ideias.

Não há consciência livre sem divulgação de ideias. A liberdade de manifestação é

mais acentuada no processo eleitoral, porque existe o direito fundamental do eleitor

de ter acesso às informações de partidos e candidatos. Imaginem se o Brasil fosse

como os Estados Unidos, que não têm direito de antena, de propaganda de rádio e

TV gratuita. Quem tem dinheiro paga uma fortuna, vai à CNN e fala por 5 segundos.

Quem não tem, está fora. Como o eleitor, no Brasil, poderia escolher em quem votar

num contexto de não ter acesso às propagandas do seu candidato ou à ideia de seu

partido? O direito de resposta é sensível no direito eleitoral, porque o direito de

acesso à informação do eleitor é considerado um direito fundamental. Não há

democracia sem livre convencimento do eleitor, fundado em informação. Preocupo-

me com a banalização do direito de resposta no processo eleitoral. O direito à

informação é pressuposto do exercício do voto. É preciso saber o que é violar a honra

no contexto do embate político, essencialmente delicado e, às vezes, mais agressivo.

Posso dizer que nunca vi nenhum doutrinador tratando desse tema; pode ser que

exista. A Lei nº 9.504, quando trata do direito de resposta no processo eleitoral, não o

faz apenas para preservar a honra, a intimidade ou a privacidade, mas para

assegurar o direito de resposta contra informações inverídicas. O direito eleitoral sai

um pouco da norma constitucional e cria outra hipótese de direito de resposta: o

direito de resposta contra informação inverídica, porque, no processo eleitoral, não

apenas a honra, a intimidade e a privacidade estão em jogo; está em jogo, sobretudo,

a informação do eleitor e do cidadão. A informação falsa manipula a vontade, a

formação da convicção e do voto. Por isso, no direito eleitoral e apenas no direito

eleitoral, existe o direito de resposta contra a mentira, mesmo que não seja ofensiva.

Se a Dilma disser que o Serra fez determinada coisa e for mentira, pode não ser

ofensivo, mas ele tem direito de resposta para reposicionar a verdade.

Encerro dizendo que um dos princípios subjacentes ao direito de resposta no
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processo eleitoral - e é um direito fundamental, porque é derivado da democracia - é

o direito à verdade eleitoral. Eis o princípio subjacente ao direito de resposta no

processo eleitoral: o direito à verdade. Mas não vejo as pessoas tratando disso: ficam

na perspectiva da honra e da intimidade, mas a lei eleitoral vai além. Por que o direito

à verdade eleitoral? Porque a mentira maquia intenções, artificializa vontades e

corrompe votos. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação da Profa. Maria Cláudia. Com a

palavra, o Sr. Aloísio Morais Martins, para tratar do tema “O direito de resposta na

perspectiva dos direitos fundamentais”.

Palavras do Sr. Aloísio Morais Martins

Bom dia a todos e a todas. Não estou me sentindo como expositor, mas como

jornalista tenho o cacoete do questionamento. Inicialmente manifesto que nós,

jornalistas - quando digo “nós”, refiro-me às nossas entidades e à voz corrente na

nossa categoria -, somos contrários à decisão do STF de acabar com a Lei de

Imprensa. Acho que foi mais uma possível irresponsabilidade do Supremo, como

ocorreu com o fim da exigência do diploma para o exercício da profissão de jornalista.

Hoje, qualquer Fernandinho Beira-Mar da vida pode requerer seu registro profissional

ao Ministério do Trabalho. Diante disso, estamos lutando no Congresso Nacional para

reverter essa situação. Basta estar vivo para exercer a profissão de jornalista.

Temos essa posição contrária à decisão do STF quanto à Lei de Imprensa, porque

ela tinha aspectos ultrapassados, mas também tinha muitos aspectos positivos,

principalmente no que diz respeito às regras para o direito de resposta. Então,

imaginamos que o meio jurídico esteja sentindo falta de alguns aspectos dessa lei

para tomar decisões. No vácuo que foi criado, vem sendo usado o Código Penal para

atender o cidadão que reclama de calúnia, de difamação e de outras questões.

Defendemos a necessidade de uma lei de imprensa. Alguns se posicionavam contra

a que havia por ter sido criada durante a ditadura, mas temos de entender que várias

leis criadas naquele período são conquistas da sociedade que por acaso foram

atendidas durante aquela época, como o Estatuto da Terra. A legislação trabalhista é

farta em conquistas por acaso adotadas durante o período ditatorial. Lutamos para

que o Congresso crie uma lei de imprensa que contemple as necessidades da
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sociedade e a defesa do cidadão. Como disse, vários aspectos dessa lei são

importantes para a defesa do cidadão. Sabemos muito bem como agem os meios de

comunicação, que servem principalmente a interesses da elite. Chamo a atenção

para o fato de que, no período eleitoral, surgem jornais apócrifos, panfletos. Hoje,

com a internet, divulga-se muito, principalmente, a calúnia e a difamação. Estamos a

meses das eleições, e diariamente sou bombardeado por “e-mails” que são

verdadeiras peças difamatórias, aproveitando o anonimato. Temos de criar

mecanismos para combater isso. Não me recordo de casos de candidatos que

tenham sido punidos, por exemplo, por jornais apócrifos, por “e-mails” difamatórios,

que circulam no interior às vésperas das eleições e que, às vezes, arrasam

candidaturas e até mesmo familiares dos candidatos. No futebol, por exemplo, se um

torcedor invade o campo, gerando tumulto, o clube é punido, suspenso, perde o

mando de campo, etc. Mas, na legislação eleitoral, não me recordo de casos de

candidatos, muitos até eleitos, que tenham sido punidos por aquilo que seus

correligionários fizeram. Deixo essa questão para reflexão. Os correligionários podem

usar e abusar da difamação, da notícia apócrifa, do “e-mail” difamatório, porque não

serão punidos. É algo para ser analisado. Não sou especialista, mas levanto essa

questão para que os especialistas em direito eleitoral abordem este tema: o que a

Justiça Eleitoral pode fazer para combater esse tipo de crime eleitoral que vem

ocorrendo, principalmente agora, com a internet. Muito obrigado e bom proveito.

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação do Sr. Aloísio Morais Martins.

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 aos expositores.

As questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição

prévia. Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes que

fizerem uso do microfone que se identifiquem e sejam objetivos e sucintos,

dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de 3

minutos para sua intervenção. Lembramos que os telespectadores da TV Assembleia

poderão participar dos debates. Para isso, basta acessarem o “site” www.almg.gov.br

e preencherem o formulário para o envio de perguntas ou telefonarem gratuitamente
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para 08007092564.

Debates

O Sr. Presidente - Com muita honra, concedemos a palavra ao Deputado Adelmo

Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Bom dia a todos. Gostaria apenas de fazer

algumas rápidas considerações. Não vi na programação tema específico que possa

tratar do questionamento que farei. Mas depois gostaria de ouvir a Dra. Edilene Lobo,

o ex-Presidente do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral e também o Dr. José

Jairo.

Vou tratar de uma questão específica. Sei que na parte da tarde será discutida a Lei

da Ficha Limpa. Aqui, apenas uma reflexão. O que pretendemos com o Projeto da

Ficha Limpa? Qual é o papel que os representantes com ficha limpa devem cumprir

no Estado em que vivemos, na sociedade em que vivemos, na nação em que

vivemos? Qual é a dimensão disso? Estou fazendo essas considerações a partir de

uma posição absolutamente favorável a essa lei. O que desejamos da Nação, o que

desejamos da sociedade? Faço essa reflexão porque, nos 20 anos em que caminho

nesta Assembleia de Minas, entendo que isso faz parte da estrutura política e da

realidade em que estamos vivendo.

Essa realidade causa um distanciamento muito grande entre a constituição prática

da República e a Constituição que está muito bem-escrita no papel. É muito bonito o

que está escrito em nossa Constituição, mas existe uma constituição prática, real que

está distante da Constituição escrita. Temos de empreender um enorme esforço para

fazer com que a prática se aproxime cada vez mais do que está escrito na

Constituição, para cumprir a profecia feita por Paulo Freire: chegaremos a um dia em

que a prática será verdadeiramente o nosso discurso e o que está na Constituição.

Está muito distante, mas o Ficha Limpa é um passo.

A Edilene falou sobre a minirreforma. É um problema, porque precisamos pensar

muito além de uma reforma política eleitoral e da Constituição do Estado brasileiro.

Nestes 20 anos, sou testemunha de que aquilo que representamos aqui, na

pluralidade que representamos não apenas do ponto de vista ideológico, mas

também dos interesses da sociedade, numa concepção de constituição do bem
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comum, de algo que está além da pessoalidade, ou seja, representar na lógica da

impessoalidade, não é o que traz mais efetividade do ponto de vista dos desejos da

sociedade, talvez porque ela não tenha a compreensão do que significa essa

representação do bem comum. Tenho a convicção, se tivéssemos conhecimento

maior - aqui se tratou disso muito rapidamente -, de que poderíamos avançar mais.

Quero tratar aqui também - gostaria da resposta de um de vocês -, de modo

específico, de um fato que ocorre no Estado de Minas Gerais e que pode ocorrer em

outros lugares, até em outros lugares do mundo, mas ocorre em Minas Gerais. No

ano passado, votamos um Orçamento para 2009. Nesse Orçamento, o governo

destinou recursos para diferentes setores; em cumprimento à Lei Orçamentária do

Estado, firmou convênios no final do ano e deixou restos a pagar para o ano de 2010;

em 2010, destinou recursos para Prefeituras e várias instituições até o mês de março,

ocasião em que houve manifestação da Advocacia-Geral do Estado, que

recomendava que o governo não poderia cumprir o que havia firmado no ano

passado, ou seja, destinar recursos para instituições, até mesmo para instituições que

tratam da saúde. Dr. José Jairo, V. Exa. tratou dessa questão com muita propriedade.

Conforme recomendação da Advocacia-Geral do Estado, o governo não poderia

repassar recursos para instituições em virtude da vedação originada da legislação

eleitoral. Isso tem sentido? Isso é razoável? Isso cumpre a efetividade deste Estado?

Até março poderia repassar os recursos, mas agora já não poderá fazer isso. Quem é

beneficiado? Poderá repassar recursos para Prefeituras, porque não possuem

nenhum vínculo eleitoral com o governo nem com interesses políticos, mas não

poderá repassá-los para instituições filantrópicas, mesmo para aquelas que prestam

serviços de saúde. Solicito que vocês tratem disso. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Deputado Adelmo Carneiro Leão, pela sua

intervenção. Com a palavra, Milton Carlos da Silva, que fará questionamento oral.

O Sr. Milton Carlos da Silva - Sou técnico de informática e autônomo. Estou aqui

como cidadão. Talvez chova no molhado, ao elogiar a iniciativa e a realização deste

evento que, infelizmente, ocorre poucas vezes. Deveria ser mais constante. Farei

referência a duas falas, sem tirar o mérito das outras e considerando a palestra do

Desembargador como “hours-concours”. Destaco as palestras das Dras. Edilene
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Lobo e Maria Cláudia, por serem mais ligadas ao cidadão. Foram de tirar o fôlego.

Discutir certos aspectos da legislação e do direito é perda de tempo. Até hoje não

sentimos que a lei busca a moral. O ex-Ministro já foi efetivado como coordenador de

uma campanha da hoje pré-candidata e amanhã candidata. Confessou que todos os

candidatos estão em campanha. Não poderia confessar pelos outros, mas fez a

confissão por sua candidata. Não caberia uma ação legal por essa confissão? A

quem caberia essa atitude?

Na segunda pergunta, gostaria que o palestrante me esclarecesse se é ele ou se é

um grupo de “alguéns” que está querendo estabelecer a lei da Ficha Limpa como

divisor de águas. Segundo propôs, quem foi condenado antes estaria limpo e quem

fosse condenado depois estaria condenado. Se isso está ocorrendo, considero que

estou num pesadelo e gostaria que alguém me beliscasse para me acordar, pois o

beliscão dói menos do que aquele. A Lei Ficha Limpa nem deveria existir, porque

ficha limpa já está prevista em todo o direito. Lugar de bandido é nos Tribunais e na

cadeia, e não no poder público. Essa lei veio reafirmar os objetivos da lei que, em

princípio, é a justiça, e não burocracia. Então, se os que forem condenados após a

promulgação da lei não podem ir para o poder público, por que os condenados

anteriormente ficam livres? Quero crer que estou enganado. Gostaria de ver isso

esclarecido.

Finalizando, todos vocês que são da área jurídica deveriam ser motivo de inveja de

todo cidadão, pois estão numa das áreas mais dignas, embora seja mal usada por

muita gente. Conseguirão melhores resultados quando sincronizarem lei e moral. Não

é correto uma pessoa ir a um palanque se declarar pré-candidato e lançar suas

obras. Como alguém disse, o povo não é burro, está associando a imagem do pré-

candidato à inauguração. Será que estamos fazendo lei para não ser cumprida ou ela

não está objetivando a moral?

O Sr. Presidente - Obrigado, Sr. Milton por sua manifestação. Passaremos, agora,

às considerações finais. Com a palavra, o Sr. José Jairo, que irá responder aos

questionamentos que lhe foram feitos.

O Procurador Eleitoral José Jairo Martins - Considerando que outros colegas da

Mesa também se manifestarão sobre as perguntas, vou, enfim, dizer algumas coisas,
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deixando-lhes uma fatia das respostas. O Sr. Milton indaga se a lei busca a moral.

Esse é um debate muito antigo da filosofia do direito. Se tomarmos como exemplo

Hegel ou o Padre Vaz, aqui de Minas, perceberemos que há uma dialética entre a lei

e a moral. A lei não pode ser moralista. Quando a lei é moralista, passam a

prevalecer aquelas posturas mais casualistas. Cada um de nós tem uma apreciação

do mundo, uma cosmovisão. Quando a lei torna-se moralista, a meu ver, ela passa a

ser injusta. A lei tem de ser racional, dando a oportunidade a todas as pessoas de

viver sua vida, ter seu trabalho da forma mais tranquila possível. A lei deve prestigiar

muito a dignidade da pessoa humana, mesmo na convivência em sociedade. A lei é

uma coisa, a moral é outra, e, vou dizer ao senhor, a política é outra coisa. As

pessoas normalmente têm uma dificuldade muito grande de distinguir essas esferas

de atuação do ser humano na sociedade. Quando começarmos a demarcar esses

territórios - a esfera moral, a legal e a política -, a vida social será melhor, pois

falaremos uma língua mais harmoniosa. A lei não busca a moral, mas outra coisa,

algo como a harmonia da sociedade, o estabelecimento de uma convivência digna

entre as pessoas, dando-lhes direitos e, muitas vezes, impondo-lhes deveres

também.

Há ação legal pela confissão do ex-Ministro Thomaz Bastos? Não há uma ação em

relação à pessoa dele, só por ter dito isso. E nem acho que essa é uma observação

própria dele. A sociedade brasileira tem feito uma leitura semelhante à dele. As

campanhas estão aí há muito tempo, e sabemos disso. O pior de tudo, Sr. Milton, não

é a campanha estar aí, mas o uso da máquina. Quem tem a máquina, usa.

Montesquieu dizia que quem tem o poder tende a abusar dele. Lord Dalbert-Acton

dizia que o poder absoluto corrompe absolutamente. O que queremos é a sociedade

descrita no art. 1º da Constituição: livre, justa e solidária. Para que isso ocorra, é

preciso que as pessoas se respeitem, é necessário que os recursos públicos sejam

aplicados para o bem da população. Quanto se gasta de propaganda institucional

neste país? Quem fiscaliza se essas propagandas representam realmente a verdade?

Outro dia, um jornal publicou um levantamento de vários Estados, e é uma fortuna.

Poderíamos pagar melhor aos nossos...

Um participante - Professores.
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O Procurador Eleitoral José Jairo Martins - Não sei, mas possivelmente. Sou

professor também. Se eu dissesse que sim, estaria advogando em causa própria.

Acho que poderiam pagar aos professores, poderiam construir mais creches.

Poderíamos não fazer mais, mas dar mais qualidade. Hoje em dia, temos muitas

escolas de baixo nível. O Deputado Adelmo Leão perguntou o que queremos desta

nação. Queremos uma Nação de pessoas menos estúpidas, menos ignorantes, uma

nação de pessoas que pensam mais, uma nação mais bem formada.

Quanto a essa questão do Ficha Limpa e de que lugar de bandido é na cadeia,

concordo com o senhor. Ninguém acha que bandido deve ficar fora da cadeia, mas só

por um prazo. Ele não pode ficar na cadeia perpetuamente, a Constituição proíbe.

Queremos uma representação política lídima, hígida. Não queremos ser

representados por pessoas que não tenham bons antecedentes. Por exemplo, será

que Hitler tinha ficha limpa? Provavelmente, sim, mas vejam o mal que ele fez ao

mundo. Será que o Bush tinha ficha limpa? Provavelmente, sim, mas fez uma guerra

baseada em mentiras. Sobre o Projeto Ficha Limpa, ninguém discorda que a

representação política deve ser uma representação que espelhe o pensamento ético

da sociedade. Não queremos o moralismo eleitoral, queremos vingar princípios como

a justiça e, para isso, o debate tem que ser estabelecido dentro de critérios éticos e

racionais.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão questiona o que queremos da Nação e da

sociedade. Esse questionamento deve ser conduzido por princípios federativos.

Muitas verbas são realocadas para ONGs ou instituições que nem sempre as

merecem. Muitas merecem receber esse dinheiro, porém muitos desvios são feitos

por pessoas safadas que não sabem fazer nada da vida a não ser desviar dinheiro

público. Outro dia foi feito um levantamento sobre as ONGs que não mostravam

resultados. Uma senhora foi presa no Rio de Janeiro porque tinha uma ONG na

favela, mas nunca havia investido lá. Muito dinheiro federal foi desviado para ONGs.

Estabelecer um balanceamento é difícil, mas quando a legislação eleitoral veda

certas transferências o que ela quer é evitar o uso da máquina nas eleições, que é

um uso odioso. Não são todos que têm as regras da máquina nas mãos. Deputado,

uma parte do que V. Exa. questiona deve ser atribuída ao federalismo brasileiro, à
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forma da Federação brasileira, que é muito diferente da americana, que foi a nossa

inspiração.

Pergunta de Teresa Cristina: “Como se garantir o tratamento isonômico previsto no

art. 36-A da Lei n° 9.504?” Acho que não é possível  garantir isso por uma razão muito

simples. O art. 36-A fala sobre propaganda antecipada. Ou seja, diz que os filiados a

partidos políticos e pré-candidatos podem participar de entrevistas, programas,

encontros e debates em rádio, televisão e na internet. Então, não podem participar de

entrevista em jornais? O pré-candidato não pode dar uma entrevista porque a lei fala

em rádio, televisão e internet? Há um furo aqui. Se o “Estado de Minas” publicar uma

entrevista de um candidato, o jornal e o próprio candidato estão sujeitos a levar uma

traulitada da Justiça Eleitoral por propaganda antecipada. Veja como o legislador é

incauto! Ele faz as coisas sem refletir e vem a Justiça e condena. Os opositores irão

questionar e dirão que foi a Justiça Eleitoral. Não é, foi o legislador que fez a norma

de afogadilho e não refletiu adequadamente, não deixou o pensamento maturar. O

Judiciário gosta de respeitar o Legislativo, mas o Legislativo tem que racionalizar a lei

de acordo com o que já existe.

Na eleição majoritária, a lei diz que o rádio e a televisão têm que dar tratamento

isonômico a todos os pré-candidatos. Ora, na eleição majoritária, se houver três

candidatos, é possível reuni-los e fazer um debate entre eles, é possível que eles

concedam entrevista em três dias. E se forem 20 candidatos? Não dá mais. E se

forem pequenos partidos, que são partidos de aluguel? Houve caso em que o partido

foi contratado, não para dizer de si ou do seu projeto, mas para atacar o adversário.

Sabemos disso, vamos falar abertamente sobre as nossas misérias. O que um

candidato como esse fará no debate? O que esclarecerá? Na eleição majoritária, é

possível haver isonomia; na proporcional, é impossível. Se é impossível haver

isonomia entre os candidatos com registro deferido, imaginem entre os pré-

candidatos. Em princípio, se o partido tiver 10 mil filiados, todos serão pré-candidatos.

Como fazer um debate com 10 mil candidatos? Simplesmente, não é possível. É

outra tolice, desculpem-me. Tinham de ter pensado melhor nisso. Quem diz a

verdade é perdoado, pelo menos por Deus. Outra pergunta, que chegou pela internet:

“Com a Lei nº 12.034, prevalece a inelegibilidade do candidato que teve suas contas
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desaprovadas?”. A Resolução n° 21.715, do TSE, esta belecia, por meio de

interpretação de jurisprudência, que o candidato com conta de campanha

desaprovada não teria Certidão de Quitação Eleitoral. E, sem essa certidão, não

podia registrar a sua candidatura. Agora a Lei nº 12.034 determina que basta a

apresentação das contas, ou seja, para que o sujeito tenha certidão positiva de

quitação eleitoral, basta apresentar as contas, independentemente de terem sido ou

não aprovadas. Na minha leitura, o candidato com conta desaprovada não está

impedido de registrar a sua candidatura, porque a Lei nº 12.034 não cuidou disso,

contentando-se com a mera prestação das contas. Algumas pessoas têm entendido -

no meu modo ver, tortuosamente, sem base na Constituição - que, como houve

desaprovação na época, o candidato não pode registrar a sua candidatura. Essa

interpretação é difícil de ser sustentada, porque há uma lei dizendo que basta a

apresentação das contas. Também não há de se falar em conflito entre resolução do

TSE e a lei. A lei é feita pelo parlamento, que debateu, discutiu a questão; a força da

lei é superior à da resolução; e a lei exige isso. É absurdo pensar em negar registro

porque o candidato teve suas contas rejeitadas, se a lei, claramente, não faz essa

exigência. Se isso é bom ou ruim, trata-se de outro debate, um debate ético. Como

jurista, não faço esse debate, faço a interpretação do sistema jurídico, de acordo com

as normas. Outra pergunta é: “O candidato que não participou diretamente da gestão

de sua campanha eleitoral, que ficou a cargo do Comitê Financeiro Único, no caso de

desaprovação das contas, também deve responder pelas contas do comitê?”. Claro

que sim, porque o candidato é corresponsável, é responsável solidário por isso.

Portanto, se a conta centralizada pelo comitê for desaprovada, o candidato sofrerá as

consequências da desaprovação; poderá inclusive sofrer a acusação baseada no art.

30-A. Evidentemente não se trata de ação que colocará como sujeito passivo o

comitê ou o partido; é uma ação voltada contra o candidato.

Finalizando a minha intervenção, quero muito agradecer o convite da Assembleia

Legislativa que me foi feito. Comentei com o eminente Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

Presidente desta Mesa, que certamente este é um dos melhores eventos de que

participamos nos últimos tempos. O evento contou com a participação de

debatedores e expositores respeitados e uma frequência muito bem qualificada.
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Estou muito feliz, satisfeito e honrado de estar aqui e de, principalmente, saber que

este debate está sendo desenvolvido na nossa querida Minas Gerais. Muito obrigado

e um bom dia a todos.

O Sr. Presidente - Obrigado, Sr. José Jairo. É o Parlamento que se sente honrado

com a presença de V. Exa. neste momento tão importante para a democracia do

Brasil. Com a palavra, para as suas considerações finais, a Sra. Edilene Lobo.

A Sra. Edilene Lobo - Cumprimento e agradeço a Mesa. Farei o contrário do Dr.

José Jairo: começarei pelo fim, cumprimentando, agradecendo e dizendo que terei de

me ausentar. Lamento profundamente isso, mas pretendo retornar em breve.

Antes de responder à pergunta que me foi dirigida por Tanilda Araújo, de Alfenas,

quero cumprimentá-la e, na sua pessoa, aproveito a oportunidade para cumprimentar

todas as mulheres presentes. A sua pergunta, objetivamente, é dirigida à questão de

reserva de vagas para os sexos. Ela questiona se a “Minirreforma eleitoral” -

felizmente, ela utilizou essas aspas - trouxe algum avanço para a participação da

mulher na política e o que, na minha opinião, falta para se dar esse estímulo. A Lei nº

12.034, Tanilda, senhores e senhoras, veio consignar expressamente no § 3º do art.

10 da Lei nº 9.504 - ou seja, introduziu esse dispositivo na Lei nº 9.504 - e dizer o que

grande parte dos estatutos partidários já notavam e consignavam internamente para

as agremiações, ou seja, reservam-se vagas. Aí não se aponta o sexo,

evidentemente, mas o texto legal está desse modo. Então, repetindo para quem

quiser consultar, o § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504: “Está dito que, do número de vagas

resultante das regras previstas nesta Lei, cada partido ou coligação preencherá o

mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo”. A pretensão

dessa norma - repito -, consignando que isso já havia em estatutos partidários

variados, certamente foi reservar e cotizar vagas para que as mulheres pudessem

participar do processo eleitoral.

Aliás, nós, maioria do eleitorado, não somos maioria, do ponto de vista numérico,

das principais atividades do Estado. Não somos maioria como Juízas; não somos

maioria como parlamentares; não somos maioria como administradoras públicas. Não

é a lei, Tanilda, senhoras e senhores, que vai estimular ou possibilitar ou permitir que

esse espaço seja conquistado. Não. Essa norma já reflete essa conquista, quer dizer,
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não é por mero acaso que esse dispositivo já está na lei. Isso é uma conquista das

mulheres e dos homens que entendem que a inclusão do ser é fundamental para que

se trate de um assunto produzido para o ser, o direito. Então, a lei veio estimular

isso? Parece-me que a lei veio materializar o que é uma conquista. E como

avançamos com as conquistas? Lutando cada vez mais para que elas se realizem.

Como a mulher ocupará um espaço cada vez maior, no mundo da vida, e não só no

exercício das funções estatais? Será com o seu esforço e com o daqueles que

compreendem que a inclusão do ser - e, especialmente, o ser feminino - é o que faz

com que essas conquistas cotidianas, cada vez mais, se alarguem. Quero dizer que a

letra da lei significa muito pouco se todos nós, homens e mulheres, especialmente as

mulheres, não nos engajarmos nas atividades políticas, não nos interessarmos pelos

negócios da política, que não pode ser considerada negócio dos machos, na acepção

pejorativa da palavra, mas sim negócio do ser, independentemente do sexo, até

mesmo de preferência sexual. Qual é a saída para a implementação das conquistas?

É a luta cotidiana.

Lembro aqui D. Paulo Evaristo Arns, que afirmou algo que me parece próprio para

reforçar o que estou dizendo sobre o regime político viciado que o Brasil viveu

recentemente com a ditadura militar: o povo que não consegue encarar o seu

passado corre o risco de repeti-lo. Temos que encarar a exclusão para combatê-la, e

devemos fazê-lo de modo prático, ocupando todos os espaços do mundo, da vida, até

o Parlamento, até aqui. Nesta Mesa, há três mulheres. Há hoje, no cenário nacional,

duas mulheres disputando a Presidência da República. Na Europa, várias mulheres

estão em posição de destaque. Por exemplo, no governo francês, as mulheres têm

uma atividade fundamental na política, e o mesmo ocorre na Espanha. Na Alemanha,

existe a Primeira-Ministra - muito bem lembrado. Qual é a receita? A receita é a

constante vigilância para não retrocedermos e também a luta cotidiana. Nós,

mulheres, homens, seres, precisamos abraçar a causa da inclusão do ser, tema que

insisto em debater nesta manhã, pois, sem o humano, razão da existência, do

ordenamento, do Estado e da política, não tem sentido estarmos aqui.

Assim como o Deputado Adelmo Carneiro Leão - aliás, considero-o uma figura de

inteligência fulgurante -, pergunto: o que queremos do País, de nós, da vida? O
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Brasil, particularmente, vive um momento muito importante que é consequência de

uma conquista cotidiana de cada um de nós: hoje, nós, homens e mulheres, podemos

fazer esse diálogo, inclusive aqui, na Casa do povo; podemos até expor posições que

não agradam. Entretanto, diria que o meu modelo de País, de Nação, de Estado

Brasileiro se traduz no respeito à diversidade sob todos os aspectos: de pensamento,

sexual, afetiva, política, de opiniões. Certamente, essa construção se dará a partir -

volto à consideração inicial - do momento em que as pessoas se sentirem autoras da

sua história, sem precisar de serem tuteladas.

Faço uma crítica insistente contra a ausência do cidadão no controle judicial

eleitoral, porque agem como se ele pudesse ser substituído por quem é melhor que

ele. E quem é melhor que ele? Não vejo quem possa ser melhor que o cidadão para

controlar o produto de seu desejo como cidadão. Volto à pergunta e já me encaminho

para a conclusão. Ficaria aqui um dia inteiro, muito tempo, tratando desse assunto.

Sei que devo encerrar e lamento por isso. A pergunta é relativa à execução de

programas sociais por ONGs em ano eleitoral. Temos uma legislação específica: o §

10 do art. 73 da Lei nº 9.504. Essa é uma novidade que a Lei nº 12.034 trouxe para o

pleito presente: 2010. O que pretende essa norma? Parece-me que a pretensão é a

de evitar que, por intermédio de ONGs, políticos em disputa eleitoral sejam

financiados, ainda que indiretamente. Quando a proposta busca conferir um plano

linear, um equilíbrio na disputa, ela é boa, é razoável e deve ser perseguida.

Por outro lado, temos que alargar o debate para o papel que as ONGs cumprem no

Brasil. É preciso discutir o alargamento do que é público e não estatal. Assim, temos

as ONGs com suas mais variadas formas jurídicas. Temos ONGs com papel

fundamental na democracia brasileira. Hoje, é indiscutível que essa ampliação do

público não estatal seja um fenômeno inexorável. É claro também que falta

transparência no controle da execução de políticas públicas por ONGs. Essa zona

cinzenta da falta de controle acaba separando os bons por um tempo muito curto,

igualando-os, por um tempo muito grande, aos que são os maus, pensando no ponto

de vista da gestão. É claro que a legislação pretendeu permitir esse equilíbrio; é claro

também que ela tem um endereço. Ano passado, no Congresso Nacional, chegou-se

a instalar uma CPI para investigar as ONGs. Pareceu-me que havia muito mais
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preconceito do que preocupação em discutir a ampliação do público não estatal. Se a

ideia for de preconceito, tem a minha rejeição.

Deputado, de fato as ONGs cumprem um papel essencial. Conforme diz a lei, se

elas forem financiadas por candidatos ou vinculadas nominalmente a eles, não

poderiam executar essas atividades. Entendo que se não há vinculação ou não há

financiamento, não haverá impedimento legal no fato de um Deputado fazer uma

emenda orçamentária para que uma ONG execute uma política pública. Respeito a

opinião que foi inclusive defendida nesta Casa e pelo governo do Estado. Entretanto,

a pretensão da lei não foi a de inibir a execução orçamentária por ONGs, mas inibir o

financiamento indireto de campanhas por ONGs ligadas ou financiadas por

candidatos. Agradeço a todos e deixo um forte abraço aos homens e para as

mulheres de bem. Cumprimento meus colegas da Mesa e peço licença para me

retirar, obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado, Profa. Edilene. Sabemos do compromisso de V. Exa.

Com a palavra, o Sr. Guilherme de Salles Gonçalves, para responder às perguntas e

para considerações finais.

O Sr. Guilherme de Salles Gonçalves - Obrigado, Deputado Dalmo. Primeiro,

tentarei responder ao Deputado Adelmo Carneiro Leão de maneira zoológica. Já que

falamos de Carneiro Leão, apesar de ser paranaense sou filho de mineiros que

torcem para o galo em detrimento da raposa, e gostaria de dizer que desejamos

repetir uma advertência feita certa vez pelo professor argentino Eugênio Raúl

Zaffaronni, para que não permaneça o que está acontecendo. Diz o Prof. Zaffaroni

que o legislador - digo eu, julgador - pode até declarar que um ser quadrúpede,

peludo, com quatro patas e que muge seja um lobo. O problema todo ocorrerá

quando começarmos a ordenhar a vaca. Não adianta chamar a vaca de lobo e o lobo

de vaca. A consequência recebida pela sociedade, quando se inverte o que a

realidade política em sua tradicional situação apresenta, é a tentativa de ordenhar um

lobo. A mordida sobra para todo mundo. O problema é que, quando se julga mal,

quem paga o pato da ordenha do lobo é a sociedade. Nesse caso, a função do direito

eleitoral é buscar maior afirmação do papel da sociedade e do eleitor. Proponho essa

quebra paradigmática para buscar a responsabilização também do eleitor. V. Exa.
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talvez seja um exemplo encarnado do bom político. Conheço a sua situação, pois

sempre estou em Belo Horizonte, em final de ano. Faço um apelo a V. Exa.: não

desista. Tenho visto uma série de grandes parlamentares desistirem. Com toda a

liberdade, darei o exemplo do Deputado José Eduardo Martins Cardoso, do PT, que

disse: “Cansei e não quero mais ser candidato, pois não vale a pena”. No Paraná, um

grande Deputado do PSDB, Gustavo Fruet, doutor em Direito, disse que também está

cansado. Pedi a ele: “Pelo amor de Deus, não desista”. Deputado Adelmo Carneiro

Leão, não desista, pois ainda vale a pena representar.

De acordo com essa norma, gostaria de comentar sobre a boa pergunta do Dr.

Milton Carlos, que tem toda razão quando aponta o descompasso entre a legislação,

o julgamento e a moral social. O problema todo consiste em que o sistema

democrático se constrói sobretudo não só na essência democrática, para afirmar a

vontade da maioria, mas para evitar que a vontade da maioria, quando violenta os

valores essenciais, possa, de alguma maneira, desrespeitar o direito da minoria.

Quando o Dr. José Jairo fala sobre a nulidade e esses institutos jurídicos, às vezes

nos assusta, pois o cara foi condenado ontem, o outro é condenado amanhã, e a lei

vale para o último e não para o primeiro.

Esse é um dos princípios mais fundamentais, pois hoje o consenso é que o político

é ruim, mas, amanhã, pode ser o advogado, o técnico em informática, e já não haverá

limite. Ao longo da história, a sociedade já assistiu à emergência desses falsos

consensos. Há não muito mais do que 80 anos, o errado, a “geni” de plantão era o

judeu; o errado, a “geni” de plantão era o negro. E a evolução da sociedade humana

recomenda que, justamente no momento em que esse consenso mais se afirma, de

que todo político é corrupto, é a hora de nós, juristas, resguardarmos essa

contramajoritariedade e evitarmos que o discurso moral fácil contamine a segurança

da instituição jurídica. Quando qualquer um de nós for preso, for “o diferente da

ocasião”, o regime democrático será o fator essencial.

Dito isso, gostaria de, rapidamente, responder à pergunta do Raphael David Duarte

Mariano, da Faculdade Newton Paiva, sobre qual seria a melhor forma de se realizar

propaganda eleitoral na internet e o que se poderia fazer, que não seja considerado

excesso. Do ponto de vista jurídico, a legislação do art. 57, “a” e 57, “i”, fixou uma
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série de formas, reproduzindo na propaganda pela internet aqueles princípios que já

regem a propaganda eleitoral em geral. Gostaria de dizer que a internet será um

terreno de muita dificuldade para a atuação da Justiça Eleitoral. Advogo em direito

eleitoral desde 1995 e afirmo que a luta mais difícil que já enfrentei foi para tirar um

“site” do ar, pois alguns estão hospedados na Ilha Tuvalu. Até que eu consiga expedir

uma carta rogatória para que a Justiça da Ilha Tuvalu retire a hospedagem do “site”,

as eleições de 2008 já acabaram e já estão começando as de 2010. Tenho orientado

os meus clientes que, com exceção das páginas oficiais e “sites” que já estão

instalados, como UOL, Terra e UAI em Minas Gerais, é muito difícil controlar a

propaganda. Já dizia o Ministro Ayres Britto: “A internet é o território mais livre”. A

legislação tentou avançar, mas, para não cometermos excessos, teríamos de

simplesmente seguir aquilo que a legislação presume; contudo, temos de ter a

consciência de que a internet é um território de difícil eficácia para a atuação do

controle da Justiça Eleitoral.

Da Assembleia Legislativa, o Antônio Borges de Freitas, perguntou-me se um

folheto de santinho de um candidato de um partido junto com outro candidato de

partido diferente configura uma infidelidade partidária. Respondo com toda a

convicção que, para fins do exercício da jurisdição eleitoral, ou seja, do controle da

Justiça Eleitoral sobre a propaganda, não. A Justiça Eleitoral não tem competência

para controlar a fidelidade partidária na propaganda eleitoral. Isso serve como prova

em um processo de infidelidade ajuizado com base na Resolução nº 22.610, mas

esse é outro controle. A propaganda não é apreendida. O panfleto é recolhido, e,

eventualmente, o partido pode pedir a expulsão do candidato que tiver desrespeitado

a fidelidade partidária, em outro processo, mas não aceito que se atribua máxima

potência à Justiça Eleitoral, para que faça um julgamento moral e político que não lhe

compete, a fim de apreender instrumento de propaganda. Isso é impossível e ilegal.

Como prova de infidelidade, haverá outra decisão. Devemos respeitar o devido

processo legal, ainda que lastreado na mais inconstitucional das resoluções, como

disse o Prof. Guedes. E essa será outra consequência.

Pergunta-me a Carla, aqui da Assembleia Legislativa, sobre a questão da promoção

pessoal, e como se distingue promoção pessoal de propaganda eleitoral antecipada.
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A jurisprudência vem divergindo em relação a isso, desde que o Ministro Alckimin

editou o Acórdão nº 16.183, que definiu a propaganda eleitoral como decorrente de

três elementos: a exposição da candidatura, a exteriorização do cargo pretendido e a

consolidação da plataforma. O que afirmei e quero reafirmar é que, com a reforma

introduzida pelo art. 36-A, e acompanhando a elaboração doutrinária do Dr. José

Jairo Gomes, hoje, além desses três elementos, tem de haver um quarto, que é a

explicitude do pedido de voto. Na minha opinião, o Tribunal Superior Eleitoral tem

uma posição divergente. Já está buscando propaganda subliminar onde não há

pedido explícito de voto.

Entendo que a interpretação sistêmica, séria, constitucional, do 36-A para o 36

reduz o campo da propaganda antecipada ao pedido explícito de voto. Com isso,

esclareço a questão do Dr. Dolor Pereira, que envia uma pergunta de Juiz de Fora,

solicitando-me uma explicação sobre “outdoor” utilizado na propaganda eleitoral ou

seja, no período pré-eleitoral, porque na propaganda eleitoral o uso de “outdoor” está

expressamente vetado. Quando a Lei nº 11.300 vetou o “outdoor”, na minha opinião,

foi inconstitucional, pois ele é um dos meios mais democráticos de propaganda, é um

dos poucos instrumentos controlados distribuídos igualmente entre todos os partidos

e coligações, sem ponderar o número de parlamentares. Uma coligação de um

partidinho, com um parlamentar na Câmara Federal, tinha o direito ao mesmo número

de “outdoors” que uma grande coligação de partidos. E ele pergunta como pode ser

usado na Capital, enquanto no interior é impossível. Tenho posição firme e defendida

em artigo publicado no nº 2 da “Revista Brasileira de Direito Eleitoral”. Penso que o

direito de liberdade de expressão, de manifestação do pensamento e do debate

robusto e público tem de ser ampliado, e não restrito. Na minha opinião, o “outdoor”

só está proibido no período eleitoral. Antes disso, o parlamentar, o candidato, divulgar

em “outdoor” aquilo que não seja explícito pedido de voto, posicionamento de

candidatura, na minha opinião, é permitido. E, portanto, aqui, é uma divergência de

interpretação.

Concluo, agradecendo muito o convite da Assembleia Legislativa, porque é

especialmente prazeroso, no momento em que o falso consenso ou esse consenso

moralista tenta reduzir o político abaixo da sua dignidade, debater na Casa do Povo,
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com abertura, com democracia, com tantos e tão bons palestrantes. Agradeço o

convite e estamos sempre à disposição.

O Sr. Presidente - Obrigado, Prof. Guilherme, por sua honrosa participação. Com a

palavra, para responder a perguntas e fazer suas considerações finais, a Sra. Maria

Cláudia.

A Sra. Maria Cláudia Bucchianeri Pinheiro - Recebi duas perguntas. A primeira veio

do Felipe Cruz, jornalista da Câmara Municipal de Lagoa Santa: “Não existindo, na

campanha política, essa “igualdade de oportunidades”, a imprensa ética não faz esse

papel, mesmo que de forma reduzida?”. Essa verdade eleitoral não está diretamente

ligada ao poder de exposição da mídia? Com a lei de imprensa extinta, a

responsabilidade do jornalista aumentou?”.

São várias indagações e eu as parcelei. A primeira indagação do Felipe é a

seguinte: Não existindo, na campanha, essa igualdade de oportunidades, a imprensa

ética não faria esse papel?

Na verdade, temos de fazer uma diferença entre igualdade material e igualdade

formal. Igualdade formal seria todos os candidatos terem o mesmo tempo em TV, a

mesma participação no fundo partidário. A igualdade material significa tratar os

desiguais desigualmente, na medida em que se desigualam, e foi a tentativa da lei,

boa ou não, quando condicionou parte do tempo de TV ao assento na Câmara

Federal. Na verdade, embora não exista uma perfeita igualdade de oportunidades, a

ideia da legislação eleitoral é assegurar o mínimo de igualdade e oportunidades entre

concorrentes.

Daí, porque as hipóteses de cassação, que têm gerado mais problemas na Justiça

Eleitoral, são justamente as hipóteses de abuso de poder e abuso de poder

econômico, fundadas essencialmente no desequilíbrio do processo eleitoral e na

disparidade de armas entre concorrentes. Embora não possamos falar em perfeita e

idealizada igualdade de oportunidades, quando a Justiça Eleitoral tem cassado

determinados candidatos por abuso de poder, tem invocado para tanto o princípio

maior de paridade de armas entre candidatos.

A pergunta vem dizendo: “A imprensa não faria esse papel de igualdade entre

candidatos?”. Aí vem a diferenciação a que o Dr. Guilherme se referiu entre o regime
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jurídico da imprensa escrita, e um pouquinho da internet também, e o regime jurídico

do rádio e da TV, que são concessões públicas obrigadas a dar tratamento isonômico

aos candidatos, porque são concessões públicas. Ao contrário dos jornais, da

imprensa escrita, que pode ter uma opinião favorável a um candidato e pode defendê-

lo. No fundo, se os senhores pensarem, isso pode ser positivo. Nos Estados Unidos,

há um editorial “Estamos Apoiando Barack Obama” no “New York Times”. Isso é

ótimo. A gente lê o jornal, lê as críticas que ele faz a Bush e passa um filtro ideológico

naquilo, porque o jornal é abertamente favorável a uma determinada candidatura.

Não acho isso de todo mal.

Continuando na pergunta: “A verdade eleitoral não estaria diretamente ligada ao

poder de exposição da mídia?”. É verdade mesmo. O que vemos no processo

eleitoral infelizmente é uma questão de fabricação de candidatos, através de técnicas

de “marketing”, enfim, produção e artificialização de perfis de candidatos. Então, no

fundo, quando falamos em verdade eleitoral, falamos quanto a fatos, quanto à

biografia, quanto à verdade histórica. É preciso preservar. Quanto a essa

artificialização de candidatos, como Lulinha Paz e Amor, Dilminha não-sei-quê,

Serrinha não-sei-quê, compete ao próprio eleitor, não à Justiça Eleitoral, intervir. Ele

deve fazer uma comparação entre o que a pessoa era e o que passou a ser depois

de uma intervenção de um profissional de “marketing”, para fazer seu juízo de

seleção.

No final da pergunta, diz: “Com a lei da imprensa extinta, a responsabilidade do

jornalista não aumentou?” Lembrei-me, na intervenção do Dr. Aloísio, do Ministro

Britto, relator da ADPF 130, que se surpreendeu - posso falar porque trabalhei com

ele durante alguns anos - com a resistência dos jornalistas à decisão do Supremo. O

Supremo achou que estava fazendo um superavanço revogando integralmente a Lei

de Imprensa - haveria um regime de ampla liberdade. Houve uma reação por parte

dos jornalistas, alguns contra, outros a favor. Ele chegou a escrever um texto,

parafraseando Milan Kundera, falando da insustentável leveza da liberdade de

imprensa: os jornalistas se bateram tanto em favor da liberdade e agora que vocês

têm a liberdade, o que farão com ela? Foi uma liberdade absoluta, sem disciplina.

Estava comentando aqui com os colegas o grande problema da decisão do Supremo
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- entendo nesse sentido -, que, no fundo, temos o grave defeito de achar que a lei é

uma amarra. Mas não é. Ela é libertadora, porque iguala as pessoas. Estamos num

regime de igualdade perante a lei, e ela torna previsíveis as condutas e as reações.

Você sabe que, se fizer A, incidirá B. Com o fim da Lei de Imprensa, começou a

existir todo tipo de questão. Um processo da Universal do Reino de Deus começou a

correr em todas as varas judiciais com condenações múltiplas, apreensão de jornal,

invasão de gráficas. As decisões mais díspares começaram a surgir por conta da falta

de uma baliza mínima. E aí gerou essas reações. Não sei se poderia dizer que a

responsabilidade do jornalista aumentou. Eles sempre deveriam tê-la e se pautar com

base numa responsabilidade ética, até por causa da penetração dos meios de

comunicação. Agora, que as sanções se tornaram mais imprevisíveis, sim.

Uma segunda pergunta foi o seguinte: “Após o direito de resposta, existe alguma

penalidade ao candidato, uma vez que o delito pode compensar? A repercussão não

pode ser vantajosa ao candidato?”. Ou seja, o crime não compensa? No limite,

senhores, o crime compensa. É muito difícil avaliar qual o dano causado à imagem de

um candidato com uma determinada afirmação inverídica. Também é muito difícil

aferir se o direito de resposta vai corrigir ou não. Muitas vezes o direito de resposta

acentua a imagem negativa que se quis colar à imagem de determinado candidato. E

mais. Vimos discutindo sobre algumas multas por causa de propaganda antecipada,

em Curitiba, no congresso que o Dr. Guilherme promoveu lá, do qual tive a honra de

participar. O pior ainda: as multas são revertidas a um fundo que é partidário. O

próprio partido que praticou a infração receberá, depois, o dinheiro da multa que

pagou. O crime acaba compensando sob dois aspectos. Primeiro, porque é muito

difícil avaliar o dano na imagem de alguém a partir de uma afirmação inverídica ou

caluniosa. Em segundo lugar, essas multas acabam sendo revertidas aos próprios

partidos. Aí vem a pergunta: não há alguma outra coisa? Há. As esferas jurisdicionais

são autônomas. Há a esfera eleitoral, na perspectiva do direito de resposta e da

multa; a esfera civil, que pode propiciar uma indenização por danos morais; e também

a esfera criminal, envolvendo calúnia, injúria e difamação, que podem gerar um

processo com penas brandas, e tudo acabaria resolvendo-se em uma suspensão

condicional do processo, mas também é possível. A atuação perante a Justiça
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Eleitoral não impede a atuação perante os ramos civil e penal.

Nossa hora já estourou, por isso encerro agradecendo o convite e a presença de

todos. Fiquei com enorme inveja da pergunta dirigida à Profa. Edilene, porque tenho

alguns estudos sobre o gênero na política. Um artigo meu será publicado em agosto,

em uma revista comemorativa do Conselho Federal da OAB. Sobre as mulheres, a

minirreforma eleitoral buscou trazer uma diferença, porque a Lei nº 9.504 prevê que

os partidos deverão reservar vagas para as mulheres. Como não havia sanção nem

candidatas mulheres suficientes, os partidos consideravam-se desincumbidos do

ônus de reservar essa vaga, pois eles a reservavam, mas ninguém aparecia. Então

eles a preenchiam com o estoque masculino de pré-candidatos. A minirreforma trocou

o “deverá reservar” por “preencherão”, tentando tornar impositiva a obrigação de

reserva de gênero, mas também não trouxe sanção. Isso é interessante, porque, na

semana passada, o TSE discutiu o tema. Os Juízes mandaram uma consulta ao TSE,

convertida em processo administrativo, questionando o que fazer se receberem uma

lista para Deputados Federal e Estadual que não preenche a cota. Opção A:

rejeitamos a lista e a coligação ficará sem candidato? Opção B: intimamos a

coligação para cortar o número de homens, a fim de alcançarmos o percentual de

30%? É uma discussão interessante e que está sendo travada pelo mundo. Portugal

passou por esse mesmo processo. Contava para o Dr. Carlos que Portugal encontrou

uma solução original. Primeiro, prevê a rejeição das listas. Isso foi vetado pelo

Presidente da República, por desproporcionalidade. Hoje, em Portugal há o Estatuto

da Paridade, uma lei orgânica. Eles condicionaram a percepção das subvenções

públicas, ou seja, fundo partidário, verba e tempo de direito de antena para partido, e

tempo de rádio e televisão para candidato ao alcance desse mínimo de 33%. O

partido ou a coligação que não trouxer um número razoável de mulheres pode perder

até 50% de seu tempo na TV. Isso é interessante, porque se condiciou o recebimento

do dinheiro à observância de um parâmetro constitucional. O partido pode apresentar

só homens, mas perderá 50% de seu tempo. Isso é muito interessante para

refletirmos.

Participei do debate, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos

Deputados, de uma lei sobre isso. Há alguns modelos a serem seguidos, mas é
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preciso ficarmos atentos, porque há propostas de emenda à Constituição no

Congresso Nacional para criar reserva de vaga. É um pouco diferente. Se 30% das

vagas são destinadas às mulheres, haverá mulher entrando nas Casas Legislativas

com 200 votos. Porém isso não é candidatura, e sim vaga de mulher. Enquanto isso

haverá Deputado com 150 mil votos que não conseguirá entrar na política. São

reflexões interessantes, mas temos de tomar cuidado para que a discriminação

positiva, as ações afirmativas, não revertam contrariamente, gerando um acirramento

nas intolerâncias. Adoraria passar 20 minutos falando sobre esse tema. Muito

obrigada pela oportunidade, Sr. Presidente, o senhor cumpriu exatamente o

percentual de 30%, somos 9 pessoas e 3 mulheres nesta Mesa. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado, Profa. Maria Cláudia por sua honrosa participação.

Com a palavra, para suas considerações finais, a Sra. Ana Márcia.

A Sra. Ana Márcia dos Santos Mello - Sr. Presidente, em razão do tempo que nos

resta e pelo fato de o estômago de todos já estar gritando pelo almoço, mais uma vez

reafirmo a honra de participar de um evento como este, na Casa do povo, como disse

aqui várias vezes, com figuras tão ilustres. É necessário discutirmos não só a

legislação, mas também a divulgação da legislação. Somente se o cidadão tiver

conhecimento da legislação poderá criticá-la de maneira fundamentada. Somente

assim poderá propor mudanças. Há pouco tempo, tive a oportunidade de debater o

Projeto Ficha Limpa e pude observar que às vezes quem está sofrendo um processo

de improbidade administrativa, por exemplo, na verdade não é corrupto, é apenas

inábil, apenas cometeu um erro material, um erro formal, um vício que não causou

dano ao erário ou qualquer desvio. No entanto, é condenado por improbidade

administrativa. Muitas vezes, por não ter consciência de que a ação de improbidade

pode condenar apenas o inábil, jogam-no na vala comum, sob a pecha de corrupção.

Então, o cidadão tem de conhecer as leis, porque só assim terá autonomia e

conhecimento para fazer as devidas críticas. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado, Sra. Ana Márcia, por sua honrosa participação. Com a

palavra, para suas considerações finais, o Sr. Aloísio Morais Martins.

O Sr. Aloísio Morais Martins - Desde a década de 80 venho acompanhando

eleições, como repórter e jornalista. Hoje, não tenho dúvidas de que as próximas
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eleições serão as mais limpas de nossa história, principalmente da história recente.

Muito se fala sobre corrupção, principalmente sobre corrupção eleitoral, que não é de

hoje. Marcos Valério não criou o caixa dois, apenas levou-o para a área da

publicidade. Qualquer jornalista com mais experiência profissional no setor sabe que

antes o caixa dois era feito pelas empreiteiras. Depois, por meio de Marcos Valério,

migrou para a área da publicidade. Não tenho dúvidas de que essas serão as

eleições mais limpas, o que se deve à modernização da Justiça Eleitoral, do

aperfeiçoamento e do aparelhamento da Polícia Federal, do Ministério Público, da

imprensa livre que se pratica hoje, dos novos meios de comunicação proporcionados

pela internet. Também contribuem para isso debates como este, de iniciativa da

Assembleia. Torço para que todos tenham tirado proveito da iniciativa e para que

outros venham para debatermos. Muito obrigado pelo convite.

O Sr. Presidente - Agradeço a V. Exa. Mais uma vez, reitero os agradecimentos a

todos os brilhantes expositores, porque todos foram muito fortes na exposição. O

Parlamento abre suas portas para trazer um debate de alto alcance no contexto

eleitoral, no Estado Democrático de Direito, trazendo expositores que com inteligência

debaterem esse assunto na Casa do povo. Mais uma vez, agradecemos a honrosa

presença dos expositores, convidados, seleto auditório, advogados e todos os que

estão participando do evento pela TV Assembleia e pela internet, demonstrando,

assim, a riqueza deste importante acontecimento que estamos realizando aqui, nesta

Assembleia Legislativa. Manifestamos a nossa satisfação pelo retorno dos trabalhos

após as 14 horas. Boa tarde a todos e 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 ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem

do dia regimental, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos

do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/6/2010
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Presidência dos Deputados Gustavo Corrêa e Neider Moreira

Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - 1º Painel:

Composição da Mesa - Palavras da Sra. Edilene Lobo - 2º Painel: Composição da

Mesa - Palavras do Sr. Luís Carlos Balbino Gambogi - Palavras do Juiz Bruno Terra

Dias - Palavras do Promotor Edson Resende - Palavras do Sr. Antônio Ribeiro

Romanelli - Palavras do Sr. José Anchieta da Silva - Palavras do Desembargador

José Nepomuceno da Silva - Palavras do Sr. Felipe Martins Pinto - 3º Painel:

Composição da Mesa - Palavras do Sr. Marcello Lavenère - Palavras do Sr. Odilon

Pereira de Souza - Esclarecimentos sobre os debates - Debates.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de debates

“Legislação eleitoral e eleições 2010”, com os seguintes objetivos: promover o debate

da atual legislação e suas inovações, com ênfase nas normas atinentes à campanha

eleitoral - financiamento, propaganda e prestação de contas - e aos ilícitos eleitorais,

e propiciar a discussão entre o poder público e a sociedade civil organizada sobre o

tema proposto.

1º Painel

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa para o 1º Painel o

Exmo. Sr. José Anchieta da Silva, Presidente do Instituto dos Advogados de Minas

Gerais, e a Exma. Sra. Edilene Lobo, advogada, especialista em Direito Eleitoral.

Palavras da Sra. Edilene Lobo

Sr. Presidente da Mesa dos trabalhos desta tarde, Sr. Presidente do Instituto dos

Advogados de Minas Gerais, senhoras e senhores. Trouxe para nosso debate - e

peço perdão pela singeleza do tema que apresentarei - algumas considerações que

venho fazendo ao longo do meu trabalho como estudante de Direito Processual e

como advogada atuante no campo eleitoral. Antes de iniciar o meu trabalho, não

poderia deixar de homenagear, com singelos escritos que ofereço ao nosso debate, o

Prof. Romanelli, um incessante que caminha na defesa da democracia, um dos

grandes deste país, e, diria, do mundo, genuinamente mineiro, que fez e fará parte da

história do nosso país. Hoje inicio a minha fala homenageando todos os caminhantes



____________________________________________________________________________
672

da democracia no mundo, especialmente no Brasil, na pessoa de Antônio Romanelli.

Portanto, na sua pessoa, cumprimento todos os que contribuíram para a realização

deste evento, principalmente por possibilitarem que Minas Gerais, o bastião da

liberdade, possa iniciar - como fizemos ontem e fazemos hoje, certamente

prosseguiremos - um debate qualificado sobre a legislação aplicável ao processo

eleitoral. Trata-se, fundamentalmente, de um debate que, para além da matéria

tratada neste seminário, fala sobre aquilo que é o eixo principal do desenvolvimento

de qualquer nação: a formação das pessoas, a busca da qualificação dos cidadãos

pela educação.

Todos nós aqui estamos aprendendo e ensinando. Com alegria, digo,

especialmente ao Presidente da Mesa, Deputado Gustavo Corrêa, que Minas Gerais,

como era de se esperar, inaugura no pleito eleitoral de 2010 uma oportunidade ímpar,

para que, nesse marco inaugural, possamos dar sequência a uma disputa nas

eleições que se avizinham com uma qualificação do discurso e dos participantes.

Dizia, então, que o tema é singelo, e coube a mim trazer para a plateia o debate

sobre processo. Dizia às senhoras e aos senhores que, na minha pesquisa em

processo, resolvi atender um desafio daquele que seria o nosso palestrante nesta

tarde, o Ministro Sepúlveda Pertence. Em 1991, um julgado muito conhecido

indagava qual seria a natureza do processo eleitoral. S. Exa. julgava, assim como os

demais Ministros do Supremo Tribunal Federal, uma ação eleitoral que discutia

determinada demanda num pleito localizado. Ali, Sepúlveda Pertence lançou uma

pergunta que me desafiou ao longo de todo esse tempo em que pesquisei o tema e

pude concluir a minha pesquisa no doutorado, para tentar dar a minha contribuição. A

pergunta de S. Exa. era: “O que é processo eleitoral?”. Antes de falar sobre processo

eleitoral, principalmente num ambiente em que há vários estudantes de Direito

bastante qualificados, acadêmicos ou não, precisamos indagar sobre o que é

processo, o que se discute na prática judicial geral como processo, o que a

Constituição brasileira, grande marco desse diálogo, traz como processo, e, na

sequência, o que encontramos como processo eleitoral tanto na Constituição

brasileira como na prática judicial eleitoral.

Iniciei minha pesquisa a partir de estudiosos mineiros do processo. Destaco que
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Minas Gerais tem uma escola de processo. Na academia, muitas vezes, estudando o

tema, fomos inseridos na escola de processo dos paulistas, recomendável,

destacada. Posso afirmar-lhes que Minas Gerais também tem uma escola de

processo, talvez uma das mais avançadas mundialmente, com a proposta de discutir

processo como a Constituição brasileira traz, para além do que se discute no

Judiciário. Processo é uma garantia de todos os interessados nas atividades estatais

e se estende para além das disputas judiciais, sejam civis, sejam penais, sejam

eleitorais. Processo, portanto, é uma garantia que a Constituição traz a todo o

interessado no provimento estatal, seja judicial, seja administrativo, seja legislativo. É

a garantia que todos nós temos de participar da construção do que será o provimento

final: no caso do processo legislativo, a norma; no caso do processo administrativo, o

ato administrativo final; no caso do processo judicial, a decisão final produzida.

Destaco que considero a escola de processo mineira, que se inspirou em grandes

doutores e ilustrados pesquisadores pelo mundo, como ponto de partida para tratar

de processo eleitoral. Não é possível, portanto, tratar mais o processo como apenas

aquele procedimento que se opera no campo judicial. Mais que isso, o processo, a

partir da Constituição brasileira de 1988, é uma garantia que a mesma Constituição

disse que só pode ser legítimo e democrático se contar com a participação dos

interessados. Assim, na constitucionalidade democrática participativa, o processo não

é instrumento da autoridade estatal, não é instrumento do Juiz, não é instrumento do

administrador, não é instrumento do legislador. Quem são essas pessoas, então?

Considero que são os agentes a quem o povo estabeleceu a função de produzir a

atividade estatal desejada, dependendo então do procedimento administrativo, judicial

ou eleitoral.

Destaco, senhores, que o tema que trago aqui se propõe a discutir esse assunto de

modo um pouco mais agressivo, digamos, do ponto de vista teórico e do ponto de

vista científico, que até então tratamos. Destaco, portanto, que o poder não é do

agente do Estado, não é do Juiz, não é do legislador, não é do administrador. Pela

manhã, eu falava do poder que tem o cidadão. De onde extraio essa assertiva?

Convido a todos para fazer a leitura do primeiro grande dispositivo constitucional que

assevera que o poder é do povo. E o povo pode exercê-lo diretamente na democracia
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participativa, inafastável do Estado Democrático de Direito, ou pode confiar parte do

seu poder para que o agente estatal desempenhe funções. Quando falo “poder” com

“função”, é evidente que destaco o poder popular. Ao agente do Estado, o que

destaco é a atividade submetida ao controle, principalmente ao controle daquele que

é o verdadeiro titular do poder.

É por isso que eu dizia, na manhã de hoje, e continuo insistindo ser o ponto central

da minha tese, que nada pode explicar o afastamento do cidadão de parte do

processo dessa garantia, que é o processo judicial eleitoral, um tipo de procedimento

que integra o que chamamos de processo.

Se o titular do poder é o povo, não há explicação e justificativa, não há nem mesmo

sustentação constitucional para que esse principal interessado seja afastado, no

ponto de que tratamos aqui, das lides eleitorais. Anotava, na parte da manhã, que, ao

abrirmos a legislação brasileira, não encontramos no Código Eleitoral, na Lei Geral

das Inexigibilidades, na Lei Geral das Eleições, a previsão do cidadão como autor de

ações judiciais. Ao contrário, o texto legal é explícito e, dependendo do tipo de

procedimento, é ainda mais restrito. Mas, de modo geral, a legislação traz que os

partidos, os candidatos, o Ministério Público e as coligações podem manejar os

procedimentos judiciais eleitorais. Seria, talvez, dispensável acrescentar o cidadão,

pois no texto constitucional, como acabei de mencionar, é evidente que o cidadão é o

titular do poder. Então, poderia compreender que a legislação não excederia ao texto

constitucional. Só poderia afirmar isso se desconhecesse as decisões judiciais

eleitorais.

Se os interessados presentes se dispuserem a fazer uma pesquisa ligeira nas

páginas eletrônicas dos Tribunais Eleitorais, verificarão que, no Brasil, é unânime a

assertiva de que o mero eleitor não tem legitimidade para provocar o controle judicial

dos atos eleitorais. Afirmo isso para dizer, com a máxima vênia, que a jurisprudência

eleitoral se equivoca, que as decisões eleitorais judiciais se afastam: primeiro do

Estado Democrático de Direito, que assevera ser o cidadão titular do poder; segundo,

do processo como garantia de participação de todos os interessados. Na pesquisa

que mencionei, verifiquei que talvez parte do problema esteja na compreensão de

que só interessa o resultado do processo eleitoral; os mandatos obtidos só
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interessaria aos candidatos, aos partidos e às coligações. Vejo que o equívoco na

interpretação da norma constitucional possivelmente está na leitura do processo

eleitoral como processo individual, quando, na verdade, a meu juízo, parece-me que

o processo eleitoral tem natureza de processo coletivo. O que o qualifica como

processo coletivo? É o resultado que interessa não a um eleitor, a um candidato, a

um partido ou a uma coligação, mas a todos aqueles que participam da vida

democrática, sejam ou não eleitores, sejam ou não candidatos. Penso que esse

equívoco na interpretação da norma constitucional pode se dar, portanto, a partir da

leitura do processo, ainda na velha concepção de Ihering, de que processo revelaria o

direito subjetivo de um pretendendo proteger seu patrimônio, seu interesse localizado.

Portanto, afirmo que o processo eleitoral, dada a sua natureza coletiva, não permite

mais a interpretação como vimos presentemente. É claro que é um desafio, pois a

primeira informação pode chegar a nós como se discutia no passado acerca do

mandado de injunção. Não sei se as senhoras e os senhores se lembram de quando

o mandado de injunção veio ao Texto Constitucional. Por muitas vezes se discutiu no

Supremo Tribunal Federal e nos vários tribunais brasileiros que a criação do

mandado de injunção entupiria o Judiciário de ações e que isso poderia dificultar o

que as pessoas chamavam de prestação judicial, que, a meu ver, é uma inadequação

técnica. Fica parecendo que se trata de um patrimônio que se entrega aos pedaços.

Quando falamos de jurisdição na democracia, no Estado Democrático de Direito,

queremos dizer que jurisdição não é um produto do cérebro, por mais inteligente que

seja o julgador. A jurisdição é uma garantia de todos aqueles que são cidadãos neste

Estado, neste país, que pretendem levar a exame judicial, a exame legislativo, a

exame administrativo determinada matéria.

Quando faço a oferta de examinar o processo eleitoral sob o viés do processo

coletivo, é evidente que não encontro justificativa para excluir o cidadão, do mesmo

modo que também não encontro justificativa para excluir, por exemplo, as entidades

não governamentais que porventura desejem, de acordo com a sua constituição

estatutária, participar do controle do resultado dos pleitos. Também sei que há uma

resistência muito forte a essa proposta. Aqui me permitam os senhores afirmar que

pode ser mesmo uma resistência ideológica, mais do que uma resistência científica.
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Lembrava-me do colega do Sul, o Luiz Guilherme, que dizia como recebemos a

imagem e a mensagem acerca do tipo de eleitor que temos no Brasil. Ouvimos e

repetimos, sem grandes processamentos, que o eleitor é burro, venal e corruptivo.

Esse discurso retira do cenário os eleitores que estão aqui presentes, que podem

afirmar-se como pessoas capazes de participar do processo eleitoral, de exercitar sua

vontade e selecionar livremente um representante do povo. Mais do que isso, penso

que esse discurso, ao afirmar que o eleitor não sabe votar - e daí haver um produto

dessa ignorância do político desonesto e corrupto -, essa informação ideológica leva

a outra conclusão: eleição não é uma boa coisa. E digo aos senhores, a eleição é a

única e a melhor alternativa que poderíamos oferecer a todos nós para participarmos

da vida democrática. E, se eventualmente o eleitor cede à pressão do abuso do poder

econômico, cede à conquista fácil do voto de cabresto, esse eleitor precisa cada vez

mais ser incluído no processo eleitoral e cada vez mais participar dos debates

democráticos para exercer sua cidadania sem esse tipo de mazela, de limite, de

equívoco.

A proposta que faço ao discutir o processo eleitoral na democracia participativa que

a Constituição brasileira nos trouxe afasta as velhas práticas, exige de nós um grande

esforço não só de leitura atenta do texto constitucional, mas principalmente exige de

nós um despir de preconceito. Ao constatarmos que essa possa ser uma motivação

para exclusão do eleitor, precisamos combatê-la. Esse é o convite, a oferta, a

proposta que faço a todos que estão aqui e todos que não estão presentes

fisicamente, mas que acompanham este evento, todos os homens e mulheres - como

falávamos de manhã - que pretendem construir esta grande nação brasileira.

Ainda tratando do tema e agora voltando a processo eleitoral: o que é processo

eleitoral? Se formos ao texto constitucional, ao art. 16 da Constituição brasileira -

aliás é onde vemos pela primeira vez no Texto Constitucional a referência a processo

eleitoral -, em um primeiro momento poderemos compreender que ali haveria a

menção legislativa ao conjunto de atos que compõem a disputa propriamente dita por

cargos públicos.

Por outro lado, também poderíamos extrair dali outro tipo de processo: o processo

judicial de controle dos pleitos. Poderíamos perceber, a partir dali, cientes da prática
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judicial eleitoral brasileira, em que o STF atua como se legislador fosse, que também

há referência a um conjunto de atos para produção de normas específicas. E eu

poderia, além disso, destacar que o processo eleitoral do art. 16 da Constituição

também poderia ser uma referência a um conjunto de atos administrativos que

envolvem um pleito, uma disputa pelos cargos políticos. A partir da leitura do art. 16

da Constituição brasileira, com a legislação que mencionei - Código Eleitoral, Lei

Geral das Eleições e Lei da Inegibilidade, para ficar apenas nessas -, posso dizer aos

senhores que o processo eleitoral referido no texto constitucional, na verdade, como

vários mineiros mencionam - aliás encontra-se diante de mim um deles, Dr. Edson

Resende de Castro - seria um macrocosmo ou um conjunto de procedimentos com

provimentos finais variados. Então eu teria o processo político propriamente dito; o

processo administrativo que envolve atos que preparam os pleitos; o processo

jurisdicional propriamente dito; e o processo legislativo, com a produção de normas

para esclarecer os comandos das leis eleitorais.

A propósito do processo legislativo, devo dizer aos senhores também que não sou

partidária do ativismo judicial que vemos no Brasil; não sou partidária da produção

legislativa originária dos Tribunais Eleitorais. O exemplo mais vibrante desse excesso

constitucional - quer dizer, o TSE criando normas originais sem o devido processo

legislativo, consciente de que o faz contra a garantia constitucional que confere ao

parlamento a produção de tais normas - é a Resolução nº 22.610, conhecida de todos

e que se refere à perda dos mandatos pelo motivo que ela chama de infidelidade

partidária. O TSE, ao imiscuir-se numa seara que não é dele, mas do parlamento, não

só cria um procedimento, uma pena, mas também chega ao excesso, máxima vênia,

de estabelecer que decisões produzidas ao longo daquele procedimento não podem

desafiar recursos.

Quando digo e tenho coragem de afirmar que há um ato do agente do Estado, que

opera em nome e no interesse do titular do poder, que é o povo, sem controle, não

poderia falar de outra coisa que não a desnaturação completa do Estado Democrático

de Direito. Portanto, como já tive oportunidade de afirmar nesta Casa, aquela

resolução, para mim, não só é absolutamente inconstitucional, mas também revela

uma faceta da atividade estatal que buscamos romper quando o povo brasileiro
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ousou superar a ditadura militar. Então afirmo aos senhores que essa versão dada ao

processo eleitoral legislativo e afirmada como uma garantia que se confere ao TSE, a

de produzir leis, a meu juízo é uma leitura equivocada. Ao TSE não é conferida essa

função - claro que eu não diria poder. Não lhe é conferida a função de criar norma

originária. Eu também anotaria para os senhores que o Código Eleitoral é produção

da ditadura militar de 1965, quase absolutamente decadente. É bem verdade que o

Código Eleitoral diz que o TSE pode expedir as resoluções que julgar convenientes.

Para aqueles que acham que o Código Eleitoral está em vigor, devo dizer que essas

resoluções, no modelo atual vivido por nós, só existem para esclarecer os comandos

normativos de leis preexistentes, ou seja, leis produzidas pelo parlamento.

É bem verdade que sabemos também que os Tribunais Eleitorais, em especial o

TSE, fundamentalmente, quando decidiu por produzir essa resolução, dizia que assim

o fazia porque o Parlamento brasileiro estava inerte. Também não poderia fechar os

olhos a essa dificuldade que os parlamentarem encontram de atuar nesse tipo de

assunto, que envolve seus interesses diretos. Embora eu reconheça essa dificuldade,

a omissão, a inércia prejudicial ao titular do poder, que é o povo, não posso lançar

mão dela para explicar uma outra grande negativa da garantia constitucional de

afirmar que, já que o parlamento não produz a norma, então que o Juiz o faça.

Quando vemos a concentração das três funções básicas do Estado num único agente

ou num único órgão do Estado, estamos diante do que já sabemos, a clássica tirania,

que é a ditadura.

Então, senhores, quando falamos de processo eleitoral, o convite oferecido é para

discutir esse macrocosmo que envolve as atividades administrativas, legislativas com

essa temperança do Texto Constitucional, que envolve o processo administrativo, no

entorno dos pleitos, e, claro, naquele que Elio Fazzalari, estudioso italiano, disse ser

o arquétipo dos processos, que é o processo jurisdicional eleitoral.

Assim, trago aqui nesta tarde esta reflexão. Nós, os brasileiros, colocamo-nos no

cenário internacional como seres em franco crescimento e evolução. O Estado

brasileiro, a partir das várias políticas implementadas ao longo dos últimos anos, vem

tentando cumprir o seu papel e é claro que, nessa missão de desempenhar funções

em nome do titular do poder, que é o povo, não pode superar, suprimir esse titular.
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Como dizia, temos de combater a concepção de que, como o povo não sabe votar,

substituo-o pelo julgador, pelo Juiz ou por qualquer outro agente que se queira. Se o

povo não sabe votar, é nosso dever, como povo, melhorar. Todos temos de melhorar.

Colocar no cenário de que só temos políticos desonestos porque o povo não sabe

votar não é novidade, não contribui para o diálogo e não traz, francamente, a meu

ver, nada que se possa aproveitar quando o assunto for democracia. É claro que as

críticas precisam suceder-se, daí minha insistência em que não há explicação

constitucional para afastar o cidadão e todos os interessados, desde cidadãos até

entidade, passando por partidos, por coligações e pelo próprio Ministério Público, do

processo judicial eleitoral. Isso é necessário para qualificar o debate, para ampliar o

controle e, verdadeiramente, para que implementemos o que a Constituição brasileira

trouxe como grande marco teórico deste povo, que é o Estado Democrático

participativo. O fato de constar que o Estado é democrático vale muito pouco, porque

se apenas se consignar escrita, mas, efetivamente, os integrantes deste Estado, os

interessados nessas atividades estatais finais não puderem participar, de fato essa

qualificação, o nome “juris”, de democrático, será apenas mais uma palavra lançada

ao vento.

Portanto, senhores, concluo meu trabalho afirmando que caminhamos a passos

muito largos para implementar a democracia no Brasil. A democracia de fato é um

desejo profundo, que move o ser. É por isso que tenho crença firme de que cada vez

mais o desejo de melhorarmos e de melhorar essa grande Casa brasileira vai-nos

impulsionar a continuar, por exemplo, dedicando as nossas tardes, os nossos dias, a

nossa energia a vir aqui, por exemplo, debater um tema tão importante quanto esse.

Agradeço à Mesa e a todos. Reitero minhas homenagens, meus cumprimentos ao Dr.

Romanelli. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais manifesta

seus agradecimentos à Sra. Edilene Lobo. Com certeza suas palavras contribuirão, e

muito, para este debate. Neste momento passaremos ao painel “Ilícitos eleitorais”.

2º Painel

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa para o 2º Painel
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os Exmos. Srs. Desembargador José Nepomuceno da Silva, do Tribunal de Justiça;

Juiz Bruno Terra Dias, Presidente da Associação dos Magistrados Mineiros; Luiz

Ricardo Gomes Aranha, Vice-Presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais;

Luís Carlos Balbino Gambogi, Presidente da Comissão para Assuntos Legislativos da

Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais; Promotor Edson Resende, do

Ministério Público Eleitoral; Antônio Ribeiro Romanelli, Diretor do Departamento

Eleitoral do Instituto dos Advogados de Minas Gerais; Felipe Martins Pinto, Professor

de Direito Processual Penal da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -; e

José Anchieta da Silva.

Com a palavra, o Sr. Luís Carlos Balbino Gambogi, para sua exposição sobre o

tema “Condutas vedadas na campanha eleitoral”.

Palavras do Sr. Luís Carlos Balbino Gambogi

Cumprimento o Exmo. Sr. Deputado Gustavo Correa, Presidente desta solenidade

na parte da tarde; o Dr. José Nepomuceno da Silva, Desembargador do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais; o Sr. José Anchieta da Silva, Presidente do

Instituto dos Advogados do nosso Estado; o Juiz Bruno Terra Dias, Presidente da

Associação dos Magistrados Mineiros, em cuja pessoa em também cumprimento os

demais componentes da Mesa e todos que compõem este distinto auditório.

Quero ressaltar minha alegria e meu contentamento por aqui estar, sobretudo

porque já integrei esta Casa Legislativa como Deputado, no período de 1986 a 1990,

fase em que elaboramos a nossa Carta Constitucional. Portanto, minha alegria é

muito grande ao retornar a esta Casa como ex-parlamentar que fui e agora também,

com uma imensa e profunda alegria, por integrar, como membro convidado do Prof.

José Anchieta, o Instituto dos Advogados do nosso Estado. O assunto que me foi

dado para falar cinge-se às condutas vedadas que se encontram positivadas nos arts.

73 a 78 da Lei nº 5.504, de 1997, com suas alterações posteriores, e também na Lei

Complementar nº 64, de 1990. Devo dizer, em breves linhas, que essas condutas,

todas elas, são compostas por três elementos. Vamos a eles.

O primeiro elemento é o de que a conduta seja praticada por um agente público e

que beneficie um candidato. Temos de compreender por agente público aquele que

exerce uma atividade pública, uma função pública, ainda que não remunerada.
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Portanto, a lei considera agente público aquele que tem cargo público, emprego

público e função pública. Entre os que têm emprego público estão aqueles que

exercem suas atividades em sociedade de economia mista, em empresa pública ou

mesmo uma atividade fundacional. Incluem-se também aí aqueles que hoje

participam das chamadas associações públicas, ou seja, o conhecido consórcio

público, em que as suas condutas estão abrangidas pelo texto normativo que

estamos discutindo. Quero dizer também que é preciso ter muita atenção para o fato

de que a lei faz menção a função pública. De todos esses conceitos, quer o conceito

de cargo, quer o de emprego público, o conceito de função pública é o que me parece

mais largo porque nele estão determinadas figuras, determinados agentes que não

necessariamente exercem cargo ou mesmo têm remuneração. Vou dar um exemplo.

Aquele que é convidado pela Justiça Eleitoral para exercer o papel de mesário não

tem cargo nem é remunerado, não obstante exerce uma função pública. Por outro

lado, o que vier a ser Presidente de uma Apae - a Apae não é entidade pública, mas

recebe subvenções públicas e exerce suas funções em colaboração com o poder

público - pode, a meu juízo, ser enquadrado dentro das figuras normativas constantes

no texto nos seus arts. 73 a 79.

O outro elemento que é preciso recordar é o fato de a ação ser omissiva ou

comissiva, isto é, uma omissão ou uma ação que tenha como objetivo prejudicar ou

influir no resultado do pleito. A figura que aparece nesses dispositivos é

necessariamente a figura do abuso do poder político, que se dá na medida em que o

agente público venha a adotar determinada ação ou omissão que vá violar uma

daquelas normas dispostas nos arts. 73 a 79 da Lei nº 9.504, de 1997, de que

passarei a falar. Quero apenas recordar que a doutrina e a jurisprudência têm

convivido com sérias divergências acerca da interpretação que se deve dar a essa

conduta. A primeira delas, a chamada corrente objetiva, presume “juris et de jure” que

a conduta do agente público foi necessariamente com o objetivo de influir no

resultado. Portanto, ainda que a conduta não seja potencialmente capaz de influir no

resultado, a interpretação que a corrente objetiva empresta é que basta a conduta.

Em havendo a conduta, é suficiente para configurar a infração que poderá produzir a

multa, a cassação do registro ou até mesmo do diploma do candidato beneficiado.



____________________________________________________________________________
682

A segunda corrente, chamada corrente subjetiva, procura trabalhar esse elemento

da seguinte maneira: é necessário - não basta a conduta - que a conduta seja de tal

gravidade que tenha a capacidade de influir no resultado eleitoral do pleito. Essa

conduta subjetivista, que já teve grandes adeptos no meio jurídico, tanto no campo

doutrinário quanto no jurisprudencial, neste momento encontra-se em discussão. Mas

entendo que é uma corrente bastante frouxa para uma interpretação teleológica e

sistemática do ordenamento jurídico. Por que eu entendo que é frouxa? Porque

poderemos chegar ao absurdo de identificar que determinada infração existiu, mas,

por não ter sido grave, ela não foi infração. Portanto, deixaríamos o ilícito e o lícito

convivendo dentro do mesmo ordenamento jurídico. Pessoalmente, entendo que a

corrente subjetivista merece sérias críticas e reparos por parte dos doutrinadores e

dos Juízes e tribunais.

Recentemente nasceu e entrou em cena uma outra corrente, uma corrente que

adota o postulado ou o cânone da proporcionalidade. Alguns autores irão falar em

princípio da proporcionalidade. Pessoalmente, entendo que a proporcionalidade não é

um princípio jurídico. É, sim, um postulado jurídico ou um cânone interpretativo que

nos socorre a todos nós, intérpretes, e aos Juízes ao fixarem o direito. Porque a

proporcionalidade nos permite temperar e equilibrar as interpretações que fazemos.

Mas não entendo que seja um princípio jurídico, e sim um cânone interpretativo ou

um postulado hermenêutico.

Essa corrente, que hoje se evidencia com grande vigor, força e prestígio na doutrina

e também nos tribunais, entende que, uma vez observada, não se discutirá a

existência da conduta ou o ato propriamente dito. Pode-se discutir, sim, no plano da

pena ou da sanção correspondente àquela conduta, à sua proporcionalidade.

Significa dizer que determinada conduta - como, por exemplo, a de um Prefeito

Municipal que permite que adesivos do seu candidato ou do candidato por ele

apoiado sejam afixados nos automóveis que servem à municipalidade - é uma

conduta vedada.

Esse ato ou essa conduta, ao ser julgada pelos tribunais, poderá ser temperada

com o cânone da proporcionalidade. O Juiz, ao aplicar a pena, poderá deixar de

aplicar uma mais grave, como, por exemplo, a cassação do registro, imputando ao
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responsável uma multa, ainda que ela seja expressiva, porque vão de R$5.300,00 a

cerca de R$115.000,00. Portanto, esse princípio da proporcionalidade hoje é o que

ganha mais adesão entre os doutrinadores e os próprios Juízes dos tribunais. Não se

discute o fato. Ele é existente, portanto não será colocado em discussão. Restou

demonstrado que o fato proibido ficou configurado, não haverá discussão. Será

discutida apenas a proporção da pena que será imposta a quem infringiu a conduta, a

norma.

No tocante às condutas propriamente ditas, elas estão todas arroladas nos arts. 73

a 78 da Lei nº 9.504, de 1997, e suas alterações posteriores. O tempo que nos foi

dado é bastante exíguo para que possamos nos debruçar sobre cada um dos tipos,

mas falarei de alguns deles, já que ainda conto com algum tempo oferecido por essa

egrégia Mesa.

Falarei do primeiro artigo, por exemplo: é proibido aos agentes públicos, servidores

ou não, remunerados ou não, ceder ou usar bens móveis ou imóveis pertencentes

aos entes públicos, salvo para o momento em que se fazem as convenções. A partir

desse momento, qualquer bem público, móvel ou imóvel, que seja colocado à

disposição de candidato ou de campanha implica, corresponde ou enquadra-se na

conduta típica que sancionará o agente público político e mesmo o agente público e

aquele que é beneficiado ou candidato.

Também é proibido usar materiais ou serviços custeados pelo governo ou pelas

Casas Legislativas que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos

internos das normas que o integram. Significa dizer que os senhores parlamentares

poderão, durante esse período de campanha, valer-se de sua cota de correio, dos

telefones colocados à sua disposição. Mas os tribunais já advertiram e sentenciaram

nesta direção: tudo isso que é colocado à disposição dos parlamentares terá de ser

com o objetivo de divulgação da sua atividade parlamentar, e não para fins eleitorais.

Isso significa que correspondência enviada a partir dos gabinetes, para publicidade

ou campanha eleitoral, é vedada pela lei.

No tocante ao servidor público, é dito que nenhum deles, salvo aquele que estiver

licenciado, poderá prestar serviços à campanha eleitoral no período correspondente

ao seu horário. Isso é somente aplicável ao Poder Executivo. Significa dizer que os
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servidores do Legislativo poderão, sim, participar da campanha de seus candidatos, o

que não deixa de merecer de nossa parte um reparo ao legislador, porque ele,

somente com essa norma, já cria uma situação de desequilíbrio que afeta todos os

demais concorrentes e o princípio da isonomia. Todos sabemos que os

parlamentares contam com assessores que poderão, evidentemente, comprometer-

se com suas campanhas eleitorais, uma vez remunerados pelos cofres públicos. Isso

compromete, de certa maneira, o princípio da isonomia, da igualdade entre os

candidatos.

Depois visitaremos outros dispositivos, como, por exemplo, o que diz que os

candidatos não poderão participar de nenhuma inauguração de obra pública durante

esse período e os agentes públicos estão proibidos de inaugurar obras financiando ou

pagando conjuntos para os chamados “shows” durante o período de três meses que

antecede as eleições.

São vários os dispositivos, mas todos estão arrolados aqui. Sinceramente, não vejo

necessidade de continuar a abordá-los, porque foram minuciosamente trabalhados

pela doutrina, inclusive pelo manual que a Assembleia preparou e entregou a cada

um dos senhores.

Quero falar da importância que todos devemos dar à atividade política. Aristóteles

chegava a dizer que a política era uma substância intrínseca ao homem, que somos

políticos por natureza. Isso não é verdade. Hobbes, com suas reflexões, demonstrou

o contrário. O homem não é naturalmente político, ele se faz político por necessidade.

E por que somos políticos por necessidade? Porque vivemos relações humanas que,

onde quer que sejam travadas, são animadas, são atravessadas por relações que

deságuam na política pública, na política do Estado. Precisamos resgatar esse

conceito e aperfeiçoar a nossa democracia e a legislação.

Temos entre nós figuras que são símbolos, que tiveram sua vida marcada pelo

sofrimento em defesa dos princípios democráticos que hoje conquistamos com a

Carta Constitucional de 1988, como o Prof. Antônio Romanelli, que teve de fugir com

seus filhos para o Chile para que a ditadura não lhe impusesse maior sofrimento.

Quem não gosta de política é ditadura! Quem não gosta de política é tirania! Se

queremos ser democratas, se queremos prestigiar a democracia, ainda que a política
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seja algo difícil, que sacrifica cada um de nós e nossos familiares, temos que dedicar

um pouco do nosso tempo para fazer com que ela seja praticada de maneira viva,

nobre e em prol das nossas instituições.

Ouvi os outros oradores falar sobre a legislação que rege a campanha eleitoral em

nosso país. Creio que estamos trabalhando o secundário, não o essencial. Estamos

trabalhando perfumarias, e não a essência das coisas. O que precisamos realmente

fazer é uma reforma política séria, consistente e ampla neste país. O que temos feito

é permitir que ela se torne mais triste, e não mais honesta. Ela tornou-se triste porque

as condutas vedadas são tantas que fica difícil para qualquer um exercer suas

atividades, senão escondendo várias ações necessárias a esse desempenho. O fato

de as eleições terem tornado as campanhas políticas mais tristes não fez com que

elas se tornassem mais limpas e livres. A democracia e a política são o único

caminho que nos resta se quisermos nos ver livres da tirania e da opressão. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Sr. Luís Carlos Gambogi. Com a palavra, o Juiz

Bruno Terra Dias, para debater o tema “Condutas vedadas na campanha eleitoral”.

Palavras do Juiz Bruno Terra Dias

Boa tarde! Cumprimento os membros da Mesa; o Deputado Gustavo Corrêa,

Presidente da reunião; o Dr. José Anchieta, Presidente do Instituto dos Advogados de

Minas Gerais, correalizador deste evento; e o Desembargador José Nepomuceno da

Silva, luminar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que já esteve também no TRE

e abrilhanta todos os encontros dos quais participa com sua habitual argúcia e

inteligência.

Gostaria de cumprimentar todos aqui presentes, na pessoa do Dr. José Brígido

Pereira Pedras, homem que abrilhanta todos os locais por onde passa.

Coube-me, nesta oportunidade, o debate sobre as condutas vedadas. Na verdade,

podemos recolher as condutas vedadas na legislação e, exaustivamente, considerá-

las à luz da jurisprudência e da evolução da jurisprudência do Tribunal Superior

Eleitoral, o que é muito apropriado. Mas ocorreu-me uma outra abordagem. Por que

temos essas condutas vedadas? Que caminhos percorremos até chegar a esse

modelo? A partir dessa compreensão, do caminho percorrido para se chegar a esse
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momento, podemos, quem sabe, ter talvez um melhor vislumbre das razões por que

estamos aqui e do melhor que podemos fazer para que os nossos filhos estejam

debatendo outros temas mais avante, no processo da democracia.

De acordo com o tempo que temos, podemos fazer uma breve digressão. Então

não terá de ser necessariamente algo corrido, digamos assim. O Brasil tem uma

formação muito peculiar, que nos permite fazer esse gancho histórico e sociológico.

Para a nossa compreensão, buscaremos em dois autores de direito autoral, como

Fábio Josgrilberg e outros, e especialmente em outros profissionais e autores, as

bases da compreensão do Brasil contemporâneo, como Caio Prado Júnior, Sérgio

Buarque de Holanda, Capistrano de Abreu e daí por diante.

Numa visão de sobrevoo, veremos que, já no século XVI, naquela colônia, o Brasil

começou a ser povoado mais no interesse da Coroa portuguesa. As feitorias

atuavam, sim, na busca do lucro para a Coroa. Portugal tinha dificuldades

econômicas terríveis no século XVI. E ainda na colônia, à medida que o povoamento

e os ciclos econômicos ocorrem, veremos que o Brasil começou com Municípios ou,

na linguagem de época, cidades. Segundo Capistrano de Abreu, a povoação era de

60% no litoral e 40% dispersos por esse interior afora, rompendo as linhas e os

limites do Tratado de Tordesilhas. Mesmo as chamadas cidades eram ambientes

quase rurais e, na verdade, locais em que se concentravam a fama e a fortuna dos

poucos donos de terras - aliás, quando saíam de suas terras.

Nas cidades, havia o governo das Câmaras e não tinha Prefeito, ou seja, o Chefe

do Executivo Municipal. As Câmaras eram eleitas pelos chamados “homens de bem”

- homens no sentido estrito, e não para designar a humanidade, ou seja, o gênero

humano, mas pessoa do sexo masculino dotada de propriedade. O governo da

Câmara contava, além dos eleitos que se revezavam entre si, com os Juízes que

exerciam o Poder Executivo. Portanto era tudo um tanto diferente do que ocorre hoje.

Não víamos essa tripartição de funções essenciais.

Seguindo ainda nesse sobrevoo, chegamos ao Império - início do século XIX.

Veremos que aqui se forjará uma força muito grande, que transporá o próprio Império

e chegará à República. Lembro-me de que ontem a Ministra Cármen Lúcia citou

“Coronelismo, Enxada e Voto”, de Victor Nunes Leal, que discorre sobre isso muito
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bem. Surgem os coronéis da Guarda Nacional, que tinham por missão assegurar o

Império, ou seja, a força da Coroa imperial no Brasil.

É desse tempo o chamado voto censitário. Evidentemente, a partir da assinatura da

Independência, houve necessidade da constituição regular dos Poderes, até do Poder

Moderador, na pessoa do Imperador. Enfim, havia o voto censitário. De um lado, os

coronéis assegurando a ordem; de outro, o poder da força patrimonial elegendo e

sendo condição não só de elegibilidade, mas também de cidadania - apenas quem

tinha certo patrimônio poderia ser eleitor, e quem tinha ainda mais patrimônio poderia

ser eleito -; de acordo com o cargo, havia a exigência patrimonial. Isso talvez explique

a vocação cartorária do Brasil, aquela coisa tão achegada a um carimbo a ponto de,

às vezes, uma assinatura não valer sem carimbo, mas um carimbo valer sem

assinatura. Esse é bem um traço da personalidade do brasileiro.

Vem, então, a República e, em todo esse tempo, o processo eleitoral sob controle

do Legislativo, até o Ministro da República. Pois bem. Os coronéis da Guarda

Nacional perdem sua importância sensivelmente. Mas eles têm o poder da força, da

determinação e têm patrimônio fundado na terra. Eles transpõem o Império e chegam

à República com essa força tão própria que se vê no folclore nacional e que também

é do conhecimento de todos. Ainda hoje é muito comum dizer que um político

influente de determinada região é o coronel que manda ali, especialmente se esse

dirigente político não tem muito perfil democrático, vamos dizer assim.

Foi de toda essa experiência e da condição do início da República que, em dado

momento, transferiu-se o comando do processo eleitoral do Legislativo para o

Judiciário, criando-se um ramo judicial próprio em 1982 com a Justiça Eleitoral. Ela

assume o controle - desde 1932 houve comandos e desmandos, avanços e

retrocessos bem conhecidos de todos nós -, e vamos experimentar momentos de

aperfeiçoamento do nosso processo eleitoral. Esses momentos de aperfeiçoamento

chegarão em 1997 com a Lei nº 9.504, que traz nos arts. 73 e seguintes as condutas

vedadas na busca não apenas do equilíbrio entre os postulantes aos cargos públicos,

mas também em função da probidade da administração pública. Isso porque é da

experiência comum de nossa vida não só republicana, mas de império e colônia, a

privatização do espaço público, a transformação do Estado em algo a bem do
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indivíduo com patrimônio e não a bem da população em geral. Aí então há o

surgimento das três correntes a que aludiu o Dr. Gambogi neste instante: a

objetivista, a subjetivista e a da proporcionalidade. Lembro que um grande debate

aberto - parece-me que ainda não está inteiramente superado - é justamente em

relação à distinção entre os atos vedados do art. 73 e os atos do art. 22 da Lei

Complementar nº 64, dividindo-se aí também as opiniões.

Vejo aqui que o tempo corre, é muito rápido. A sucessão dessas correntes de

pensamento no TSE, embora, de alguma maneira, possam trazer para o desavisado

alguma noção de insegurança, na verdade faz parte do nosso avançar democrático.

Apenas para dar o toque final, lembro o que a Dra. Edilene disse ao defender a

democracia. Talvez, se Samuel Rosa fosse o Estado cortejando a democracia,

usasse a mesma letra de música para dizer: “Te ver e não te querer é improvável, é

impossível. Te ter e ter que esquecer é insuportável, é dor incrível”. Enfim, o poeta

sintetizou melhor do que nós o nosso namoro com a democracia. Que seja um

grande casamento e siga séculos afora. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado. Com a palavra, o Promotor Edson Resende, que falará

sobre “Captação ilícita de sufrágio”.

Palavras do Promotor Edson Resende

Sr. Presidente, Deputado Gustavo Correa, em cuja pessoa cumprimento os

Deputados presentes e os que nos acompanham pela TV e pela internet.

Cumprimento os colegas de Mesa na pessoa do Dr. Antônio Ribeiro Romanelli, não

apenas pela antiguidade, mas em homenagem à sua admirável trajetória de vida,

conhecida de todos nós. Agradeço à Assembleia o convite para participar desse ciclo

de debates, que tem-se mostrado muito profícuo. Este Plenário tem sido palco de

debates bastante produtivos e que têm provocado grandes reflexões.

Como o tempo tem sido observado com rigor, e como haverá o tempo para o Dr.

Romanelli fazer suas observações, ansioso por ouvi-lo procurarei fazer uma

exposição rápida sobre o tema solicitado, “Captação ilícita de sufrágio”. Esta já

encontrava censura no direito penal eleitoral, no art. 299 do Código Eleitoral, na sua

forma de corrupção ativa. A Lei nº 9.840, de 1999 - de iniciativa popular, que resultou

da coleta de mais de 1 milhão de assinaturas por todo o Brasil, a exemplo do que se
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fez agora com o Projeto Ficha Limpa - trouxe para a Lei nº 9.504, de 1997, o já

conhecido art. 41-A. Nesse artigo, portanto, a legislação eleitoral brasileira censura

como infração cível eleitoral o que ela própria passou a chamar de captação ilícita de

sufrágio, conhecida no dia a dia das campanhas como compra de votos.

Da leitura rápida do art. 41-A verificamos que diversos núcleos coincidem com

outros presentes no art. 299 do Código Eleitoral, que censura penalmente essa

conduta.

Portanto, como disse, a corrupção ativa do direito penal eleitoral foi trazida para o

direito civil eleitoral com esses verbos, com essas condutas de doar, oferecer,

entregar ou prometer bens ou vantagens de qualquer natureza, inclusive emprego na

administração pública, condutas que seriam praticadas pelo candidato em campanha

eleitoral, dando, oferecendo, entregando ou prometendo esses bens ao eleitor em

troca de seu voto.

Em razão dessa descrição, esse tipo infracional de natureza civil é conhecido por

todos nós como a compra de votos. Portanto desse dispositivo e principalmente da

sua versão original trazida em 1999 para nossa legislação, destacamos

primeiramente os verbos, os núcleos e as condutas efetivamente censuradas pelo art.

41-A, que são doar, entregar e prometer algo ao eleitor. Não há muita dificuldade de

compreensão; é fácil assimilar algumas dessas condutas no dia a dia das campanhas

eleitorais, como, por exemplo, a doação, a entrega e o oferecimento de bens ou

vantagens de qualquer natureza ao eleitor. Como disse, essas condutas foram muito

bem assimiladas pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo, em síntese, muita

divergência nem discussão em torno desses núcleos. Entretanto, resta a necessidade

de comentar e pensar sempre na conduta que se materializa por meio do prometer,

pois o dispositivo veda também a promessa de bens e vantagens de qualquer

natureza ao eleitor. Nesse caso, inclui-se também a promessa de cargo ou emprego

na administração. É preciso compreender essa promessa, pois obviamente o texto

não está se referindo àquilo que se convencionou chamar de promessas de

campanha, que são a síntese da própria campanha eleitoral. De alguma forma, toda

campanha eleitoral é feita de propostas, promessas para o futuro. Essas promessas,

no final das contas, compõem um plano de ação, um programa de governo. Agora, a
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Lei nº 12.034 passa a exigir que os candidatos ao Executivo protocolem seu

programa de governo e suas intenções junto ao seu registro de candidatura, para que

possamos ler genericamente suas promessas. Se for eleito, saberemos o que fará

diante do Poder Executivo, no caso das eleições majoritárias, mas isso também se

aplica perfeitamente aos candidatos ao Legislativo, não evidentemente no que tange

à obrigação de protocolar o programa, mas no que se refere às promessas, de forma

que as campanhas eleitorais são feitas à base de promessas, plataformas e

programas.

O dispositivo dispara a sua censura não, evidentemente, em relação a essas

promessas de campanha, até porque o próprio art. 41-A fala em dar, oferecer,

entregar ou prometer vantagem pessoal. Então, eu sublinharia o pessoal, para que

essa promessa, ao caracterizar a infração de que estamos tratando, deva ser de

natureza pessoal, algo que vá incorporar-se ao patrimônio do eleitor a quem se dirige

ou ao eleitor cujo voto se procura obter por meio dessa promessa de vantagem. Daí,

então, que temos já algumas experiências, algumas situações postas para apreciação

da Justiça Eleitoral, que não encontram a censura na Justiça Eleitoral, ou seja,

algumas condutas de promessa de benefício para toda uma comunidade

indiscriminadamente. Promessas como geração de milhões de empregos,

asfaltamento de vias numa determinada localidade, que são vantagens a serem

levadas a toda a coletividade, e não a uma ou outra pessoa individualmente, não

àquela pessoa a quem o candidato, naquele momento, eventualmente, está dirigindo-

se. Essa promessa deve ser compreendida dentro desse contexto.

De outro lado, ainda dentro do art. 41-A, lembramo-nos de que esse dar, oferecer,

prometer ou entregar a vantagem pessoal ao eleitor devem trazer em si a finalidade

de obter o voto do eleitor, para então completar-se a ideia de que estamos diante de

uma compra de votos. Em torno dessa finalidade de obtenção do voto do eleitor,

estabeleceu-se, ao longo da vigência do art. 41-A, profunda discussão. Alguns, mais

apegados, ou talvez apegados até então ao precedente que tínhamos de censura a

essas mesmas condutas no direito penal eleitoral - já sei que esse assunto será

discutido pelo Dr. Felipe no próximo painel -, vinham tendendo a exigir que, com a

doação, a promessa, a entrega ou o oferecimento da vantagem ao eleitor, viesse
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também o pedido expresso, explícito, de votos, quando, na verdade, esse elemento

não está presente na dicção do art. 41-A, porque, de fato, o dispositivo se refere ao

especial fim de agir, ou seja, ao móvel da infração como a finalidade de obter o voto

do eleitor, e não o pedido expresso de votos, que, no contexto de uma campanha

eleitoral, quase sempre é perfeitamente possível de se deduzir na hipótese.

Esse entendimento jurisprudencial já caminhava praticamente pacificado, quando

tivemos, no ano passado, a alteração legislativa, por meio da Lei nº 12.034, que

acrescentou ao art. 41-A o seu § 1º, deixando claro, então, que, para a caracterização

dessa conduta ilícita, é desnecessário o pedido expresso de voto, bastando a

evidência do dolo consistente no especial fim de agir. Aquele mesmo especial fim de

agir que já integra o “caput” do art. 41-A, ou seja, a finalidade de obter o voto do

eleitor.

Dizíamos que essa conduta trazida do direito penal eleitoral para o direito cível

eleitoral tem basicamente os mesmos núcleos. Sendo essa conduta uma infração

cível eleitoral, não se prende, pelo menos até hoje, à ideia de inelegibilidade contida

na Lei Complementar nº 64. Digo até hoje porque, nos próximos dias, se é que isso

não está sendo feito agora, enquanto conversamos, deve ser sancionado o projeto de

lei aprovado no Congresso Nacional denominado Ficha Limpa, que, em seu art. 1º,

inciso I, alínea “j”, também estabelecerá a inelegibilidade daqueles que forem

condenados por sentença transitada em julgado ou por decisão de órgão colegiado

da Justiça Eleitoral pela captação ilícita do sufrágio. Entretanto, enquanto não temos

a aprovação dessa lei, ou do período de 1999 até agora, em que está vigente o texto

original da Lei Complementar nº 64, o art. 41-A, a captação e o vício de sufrágio, a

compra de votos não constituem causa de inelegibilidade, até porque, no sistema

eleitoral brasileiro, as inelegibilidades são instituídas no próprio corpo da Constituição

Federal ou por lei complementar, como é o caso da Lei Complementar nº 64 e dessa

lei que está para ser sancionada. Isso tudo em razão do art. 14, § 9º, da Constituição

Federal.

Essa discussão chegou fervorosa no STF, quando esse órgão teve a oportunidade

de definir que se trata realmente de uma infração cível eleitoral que não gera a

inelegibilidade daquele que vier a ser condenado pela compra de votos. Identifica-se



____________________________________________________________________________
692

muito claramente, no art. 41-A, qual é o seu bem jurídico ou qual é o bem jurídico a

ser protegido. Diferentemente do abuso de poder econômico, previsto na Lei

Complementar nº 64 como causa de inelegibilidade, que, segundo o próprio texto

constitucional, tem como finalidade proteger a normalidade e a legitimidade das

eleições, no art. 41-A o que se pretende proteger é a liberdade do eleitor, quando

decide em quem votará ou se votará no dia das eleições. Como o que se pretende é

garantir que o eleitor tenha a liberdade de escolha, que faça suas escolhas com a

avaliação e a análise dos projetos, dos programas e das promessas genéricas de

campanha, pois o que se deseja é o eleitor livre para pensar nas propostas, censura-

se a utilização de outros métodos de convencimento como a doação, a promessa de

vantagem individual e pessoal ao eleitor, a entrega e até promessa de emprego na

administração pública. Então, o que se protege é a liberdade de escolha do eleitor. Se

o bem jurídico é a liberdade de escolha do eleitor, a conclusão que se faz desse

dispositivo é que, na avaliação do caso concreto, não é necessário que se esteja

diante de uma compra de um número significativo de votos ou de eleitores, basta

verificar que o candidato ou alguém por ele - falaremos depois sobre isso - tenham

doado, prometido ou entregue vantagem de qualquer natureza a um único eleitor.

Por mais discussão que isso gere, a partir do momento em que se define qual é o

bem jurídico a ser protegido, e se definiu que é a liberdade de escolha do eleitor,

basta que apenas um eleitor seja atingido pela compra de votos, para que a conduta

tenha se aperfeiçoado. Uma vez aperfeiçoada a conduta, cabe ao julgador aplicar as

sanções previstas no dispositivo: a multa e a cassação de registro ou do diploma do

candidato, que é a mais preocupante. Por força de uma emenda apresentada no

Congresso Nacional, quando da votação desse projeto, em 1999, inicialmente se

pensou que apenas os candidatos poderiam praticar essa conduta ou que

principalmente a sanção de cassação do registro ou do diploma só pudesse ser

aplicada quando o próprio candidato praticasse esses núcleos.

Isso equivale a dizer que, num primeiro momento, o Congresso Nacional substituiu

no texto que lhe foi proposto pela iniciativa popular a expressão “o candidato ou

alguém por ele”. Na verdade, retirou a expressão “ou alguém por ele”, considerando

que essa retirada de texto seria suficiente para se chegar à conclusão de que a
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cassação só seria possível, quando fosse o próprio candidato, pessoalmente, que

viesse a fazer a doação, a promessa, etc.

A jurisprudência caminhou muito firmemente no sentido de que, feita a doação, a

promessa, etc. pelo candidato ou por alguém em nome dele, ou alguém a mando

dele, ou alguém ligado à sua candidatura, à campanha, com o consentimento, ainda

que tácito, do candidato, a conduta se aperfeiçoaria e tornaria possível, então, a

aplicação dessa sanção.

Finalizarei, para não esperar a próxima campainha, dizendo que houve uma

importante alteração do dispositivo pela Lei nº 2.034: além da doação, promessa e

entrega, alcançou também a prática da violência ou grave ameaça contra o eleitor.

Essas condutas agora também tipificam a captação nesse sufrágio, sujeitando o

candidato à cassação do registro ou do diploma. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos as palavras do Promotor Edson Resende. Com a

palavra, o Sr. Antônio Ribeiro Romanelli, para debater o tema “Captação ilícita de

sufrágio”.

Palavras do Sr. Antônio Ribeiro Romanelli

Boa-tarde. Quero começar por acentuar que existem certas virtudes que, elevadas

a afeto, a ultrapassar certos limites, se tornam pecados. Acredito que a minha

queridíssima amiga e admirável companheira Edilene Lobo cometeu um pecado ao

ultrapassar os limites da sua generosidade. Mas ela me fez lembrar uma coisa. Ela se

referiu a mim como o caminhante da luta pela democracia e pelo retorno à

democracia naqueles anos que deveríamos esquecer, os chamados anos de chumbo.

Ela, ao me chamar de caminhante, lembrou-me - e convenceu-me também - de um

grande poeta que dizia: “Caminhante, não há caminho: o caminho se faz ao

caminhar”. Na verdade, o que aconteceu comigo foi isso. Eu, apaixonado pelas

mazelas de um sistema injusto e cruel, sempre me preocupei com aquelas pessoas

que estavam mais carentes. E, na qualidade de advogado, fui procurado por um

grupo de camponeses que haviam ocupado uma pequena parcela de terra às

margens do Rio São Francisco, próxima à represa de Três Marias. Eles foram

expulsos de lá - eram 14 famílias, com crianças - por um fazendeiro que se dizia

proprietário daquilo.
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Resolvi estudar a situação e verifiquei que aquele lugar que eles estavam ocupando

não era uma extensão da fazenda do fazendeiro, cujo nome era Nenem da Peleca.

Eram terrenos de marinha, porque ali se tratava de rio navegável e também porque a

33m na horizontal, a partir da última maior enchente, era terreno de marinha. Com

base nisso, comecei a caminhada.

Na verdade, ao caminhar, verifiquei que eu estava descobrindo a estrada por onde

deveria caminhar. Verificamos que não bastava uma sentença judicial para manter

aquelas pessoas ali. Se eles estivessem desorganizados, seriam postos para fora,

conforme tentativas do Juiz de Abaeté. Então, para se defenderem, teriam de estar

organizados. Perdoem-me a dissertação, mas é para eu me localizar nessa história

toda. Logo, tentamos nos organizar. Mas, naquele tempo, era proibida a existência de

sindicatos rurais. A lei permitia sindicatos urbanos, mas não permitia sindicatos rurais,

estes eram proibidos. Como fazer? Pensamos junto a alguns companheiros, entre os

quais o saudoso Antônio de Oliveira Lins; Sacha Calmon, hoje do outro lado; Cássio

Gonçalves; Juarez Brito, que foi massacrado durante a luta; e Carlos Alberto, o Beto.

Então pensamos o seguinte: “Por que, então, não fazer uma sociedade civil?”. Aí era

um código civil, não tem nada a ver com... Fizemos.

Então, tive notícia de um indivíduo que se chamava Francisco Leão, que estava

fazendo uma experiência que me chamou a atenção. Fui conhecer as ligas

camponesas. Vou contar rapidamente, porque isso historicamente é muito importante.

Francisco Leão, que também era advogado, ficou muito impressionado com a forma

como viviam os canavieiros, os empregados dos canaviais, principalmente os do

sertão de Pernambuco. Lá eu conheci a história, soube como nasceram as ligas

camponesas. Francisco Leão chegou e verificou que, quando morria um camponês,

eles faziam aquilo que João Cabral de Melo Neto reviveu: saíam com o cadáver numa

rede, as pessoas cantando as insolências atrás dele, até os sete palmos a que João

Cabral se referia por meio da expressão “parte que te toca nesse latifúndio”, e

enterravam. Mas eles não podiam enterrar com a rede, porque a rede era um valor e

outras pessoas iam usá-la. Então o que faziam? Jogavam o corpo, cobriam-no de

terra e levavam a rede para ser usada por outros mortais. Para fazer isso ele propôs

fazer uma associação para a morte. Vamos fazer o seguinte: cada um de nós paga
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R$0,50, uma quantia acessível aos mais carentes, e, quando morrer um, juntamos e

compramos um caixão para a pessoa. Por quê? Se eles não tiveram dignidade para

viver, pelo menos tivessem dignidade ao morrer. E isso foi feito.

Na verdade, os fazendeiros acharam muito bom o que estava acontecendo, pois os

livrava de uma certa possibilidade de ter de ajudar no enterro. No entanto, para se

fazer essa coleta, eles precisavam reunir-se. Daí entrou a lei da dialética. Os

fazendeiros discutiam o porquê de serem tão pobres, que nem podiam ter um caixão

se trabalharam tanto, tendo, por outro lado, o patrão, nababescamente, o necessário

e até mesmo o supérfluo. Assim, começaram a preocupar-se com a vida, ao invés de

se preocuparem apenas com a morte. Os fazendeiros achavam isso bom, pois no

início se preocupavam apenas com a morte. Mexeram no ponto fraco do outro lado:

as ligas camponesas passaram a ser perseguidas, e o resto da história já

conhecemos. Portanto, achei que a coisa fosse boa, trouxe a ideia para cá e ela foi

acolhida.

Fui eleito Presidente da primeira liga camponesa do Estado de Minas Gerais.

Alguns de vocês mais próximos da minha senectude se lembram de um

impressionante congresso que houve na antiga Secretaria de Saúde, onde esteve

presente o próprio Julião. Aliás, a frase “reforma agrária na lei e na marra” é de minha

autoria. Era uma frase bonita.

Quando veio a Redentora, deram-me uma hospedagem barata em Neves. Lá em

casa não se podia falar que estivemos na cadeia. Então, criou-se na família uma

palavra para dizer aos filhos de forma diferente. Quando o pai estava preso, diziam

que ele estava hospedado no hotel do Estado aqui em Neves. Depois fui condenado

a nove anos de cadeia em Juiz de Fora. Naquele tempo, o torquemada chamava-se

Simeão de Faria Filho, e consegui que os militares me dessem uma bolsa de estudos

no Chile, para onde fui com a família passar cinco anos. Esse foi o meu caminho, até

que voltei.

Agradeço muito a lembrança de Edilene, pois me emocionou. Confesso aos

senhores que outro momento fez com que eu me emocionasse também. Ontem, pela

manhã, ou talvez pela tarde, quando meu filho Marco Antônio, Advogado-Geral do

Estado, teve a palavra, ele disse o seguinte: “Eventos como este podem se realizar,
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porque houve alguém que sofreu e lutou para que isso acontecesse”. Ele dizia ainda

que “entre eles, queria pedir licença para citar o nome de meu querido pai”.

Em poucas palavras, o que disse o meu querido amigo Edson, eu subscrevo e não

preciso dizer mais nada. Quase tudo o que era necessário dizer já foi dito. Estou aqui

para parabenizar aquela instituição, na pessoa do meu querido amigo “Le Président”

Anchieta, pela ideia que trouxe.

Quando saímos de pires na mão para arranjar dinheiro e recursos para fazer esse

evento, porque, segundo ele, o instituto é uma instituição nobre, mas pobre,

chegamos até aqui. O eminente Presidente da Assembleia percebeu de imediato a

importância da ideia que iríamos trazer e nos pediu que déssemos a ele essa

parceria. E mais, ele ainda nos disse que aquilo era um presente que iríamos dar a

ele. Na verdade, a iniciativa foi nossa, mas a execução se deveu inteiramente à

compreensão e à visão de futuro do Deputado Alberto Pinto Coelho.

Se me permitem, vou abusar um pouquinho mais da paciência dos senhores.

Repito que não é preciso acrescentar nada ao que disse o Sérgio, porque o que tinha

de ser dito já foi dito, mas eu ainda queria falar duas coisinhas rápidas sobre o

sistema de financiamento de campanha. Primeiro, quando se fala e se discute que,

no Brasil, as campanhas deveriam ser financiadas por recursos públicos ou privados,

isso contém em si uma enorme hipocrisia, porque todas as campanhas políticas no

sistema brasileiro são feitas com recursos públicos, ou diretamente ou por meio das

tais doações. Não considero doação, visto que o que se faz é investimento. As

pessoas, quer as pessoas físicas, que podem doar até 10% dos seus recursos do

Imposto de Renda, quer as pessoas jurídicas, que podem doar até 2% do seu

faturamento, na verdade não estão fazendo doação, mas sim investindo numa futura

licitação ou numa benesse que venham a obter. É claro que estou generalizando,

porque existem honrosíssimas exceções, mas, em verdade, para mim é uma grande

hipocrisia discutir se as nossas campanhas deveriam ser feitas com recursos públicos

ou com recursos privados.

Tinha outros assuntos para falar, mas estou ficando emocionado e peço desculpas

a todos pelo excesso de tempo que tomei. Agradeço a todos e peço ao meu querido

Deputado Gustavo Corrêa que transmita dois recados. O primeiro são os meus
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agradecimentos ao Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, e o outro

é para o seu eminente pai. Diga a ele que não perdoo a sua ausência. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Agradeço as palavras do Professor Antônio Romanelli e faço

confidência, quebrando o protocolo, pois a vida realmente nos proporciona situações

inusitadas. Imaginem vocês, que participam desta reunião neste Plenário, que a

campainha estava funcionando e funcionou para todos os palestrantes. O Cerimonial

da Casa a desligou e me pediu para vigiar, contar o tempo e chamar a atenção do

palestrante para encerrar suas palavras. Imaginem vocês que aqui, onde temos

Juízes e Promotores na plateia, eu poderia cometer conduta vedada a ex-aluno, de

chamar a atenção de professor. É algo realmente inusitado, mas tenho certeza de

que o Dr. Romanelli contribuiu, e muito, para este ciclo de debates, exatamente

dizendo um pouco da sua experiência de vida, como pessoa, mostrando os motivos

que o levaram a chegar aqui. Já que quebrei o protocolo desta forma, passo a palavra

ao Sr. José Anchieta da Silva, que certamente fará homenagem mais do que justa e

merecida a uma pessoa.

Palavras do Sr. José Anchieta da Silva

Inicialmente rendo homenagem ao Prof. Antônio Ribeiro Romanelli, Diretor do

Departamento de Direito Eleitoral do Instituto dos Advogados de Minas Gerais,

instituição predecessora da Ordem dos Advogados que caminha para a celebração

do seu centenário. Quero fazê-lo por quê? O Prof. Romanelli representa de fato,

enquanto eleitor e político ativo, exatamente aquele cidadão consciente dos seus

direitos que foi exilado no Chile. É, portanto, o ativista político, o eleitor-modelo.

Enquanto magistrado, Antônio Ribeiro Romanelli, pela veia da advocacia, foi Juiz do

nosso Tribunal Regional Eleitoral e contribuiu, de maneira extraordinária, na

construção da mais moderna jurisprudência do direito eleitoral brasileiro, registrando

que Minas Gerais tem o melhor Poder Judiciário do País. Principalmente na sua

caminhada como professor e advogado, o Prof. Antônio Romanelli é nosso

paradigma, nossa bússola, o profissional para ser imitado.

A placa que o Instituto dos Advogados de Minas Gerais quer entregar a S. Exa. - e

a entregaremos embaixo, a pedido do protocolo - diz o seguinte: “Ao advogado e
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professor Antônio Ribeiro Romanelli, incansável defensor dos direitos humanos, dos

valores éticos e democráticos, a homenagem do Instituto dos Advogados de Minas

Gerais, da Assembleia Legislativa e de todos os expositores, Presidentes de Mesa,

coordenadores e participantes do ciclo de debates “Legislação Eleitoral e Eleições

2010”. Belo Horizonte, 1º de junho de 2010. Instituto dos Advogados de Minas

Gerais”. Convido o Deputado que preside a reunião, Dr. Gustavo Corrêa, para comigo

fazer a homenagem.

- Procede-se à entrega da placa.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Desembargador José Nepomuceno da Silva,

para sua exposição sobre o tema “O problema da autoria e a necessidade de conduta

para a imputação criminal”.

Palavras do Desembargador José Nepomuceno da Silva

Exmo. Sr. Deputado Gustavo Corrêa, Presidente da Mesa, meu dileto amigo; Exmo.

Sr. José Anchieta da Silva, também amigo, nosso Presidente do Instituto, chamado

em francês “représentant”, nome que repete sempre com agravo e aparas, em nome

de quem cumprimento todos os demais membros da Mesa, hoje ornada com a beleza

da história viva do nosso querido Prof. Romanelli. As palavras ditas foram poucas

para representar essa biblioteca que você legifera. Na plateia, diviso o Dr. Odilon

Pereira, a Dra. Cláudia Ximenez, Elmo Calhau, em nome de quem cumprimento

todos os presentes; senhoras e senhores; boa tarde.

O tema que me traz a esta honrada presença neste magnífico evento, organizado

por três instituições e encimado pela Assembleia Legislativa, é sequencial ao que se

falou aqui. Inicialmente, como se falou muito em processo eleitoral, cuidei de

organizar um elenco legístico para todos os senhores, de todas as etapas, partindo

da Constituição e terminando com a resolução ora em vigor, editada pelo TSE. Então

temos as convenções partidárias na Constituição Federal, art. 5º, XVI e XVII, e art. 15

e parágrafos combinados com a Emenda Constitucional nº 52/2006, terminando com

a Resolução nº 23.221/2010 do TSE.

Não se preocupem em apressar ou reproduzir o que mostrarei agora, porque o

eminente Presidente da Mesa já anunciou, grosso modo, que está disponível, e nessa

disponibilidade existe esse material que, modestamente, acho que é um Codex que
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começa na convenção, registro, propaganda e pesquisa, atos preparatórios, votação

por ação e diplomação, com toda a legística.

Diria aos senhores que, no sistema eleitoral, a jurisprudência é sazonal. Tivemos

eleições estaduais e federais em 2006, um episódio psicossocial da época, de

interpretação. Isso não quer dizer que, grosso modo, a jurisprudência se reitera.

Nesse perpasso, tivemos o Ficha Limpa, interpretações, presunções, etc. Pode ser

que a jurisprudência nova sirva ou não de padrão. É preciso tomar cuidado. Nas

eleições municipais de 2012, teremos o mesmo fenômeno, de acordo com

especialistas, e dizem que também sou um deles. Estou aqui eloquentemente

acompanhado do Prof. Felipe Martins Pinto.

O tema que me foi atribuído e tem o título “O problema da autoria e a necessidade

de conduta para a imputação criminal” é de grande reflexão, projeta-nos para uma

interpretação constitucional da ampla defesa, do contraditório, de princípios maiores

do intérprete de qualquer legislação. Mas devo fazer um alerta: a legislação eleitoral é

especial. Voltemos ao princípio de que a lei especial derroga a ideal. Vimos, muito

excepcionalmente, o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal.

Sendo a lei eleitoral excepcional, ela tem seus cânones apropriados e vertidos a uma

finalidade episódica: as eleições, as etapas do processo. Acabou, acabou. O sistema

eleitoral é prioristicamente administrativo. Se não houver nada na convenção, mas

mesmo que estejamos longe de Arcanjo, não cometemos erro algum, nada no

registro, ninguém xingou a mãe do outro, nada na pesquisa, nada na propaganda,

nada no ato preparatório, votação por ação e diplomação, o que faz a Justiça

Eleitoral? Um mero comando administrativo. Excepcionalmente, o sistema vem para o

Judiciário eleitoral, que deslinda os conflitos pertinentes a essas etapas.

Vamos ao que propõe este grande evento. Há preambularmente necessidade de

definir ou explicitar o significado do tipo penal, vez que é pressuposto básico à

imputação criminal eleitoral. O conceito de tipo remonta historicamente ao de “corpus

delicti”, sendo empregado na antiga doutrina para significar o conjunto das

características de determinado delito. Tipo é um modelo legal do comportamento

proibido, compreendendo o conjunto das características objetivas e subjetivas do fato

punível. Em síntese, é a descrição legal de um fato que a lei proíbe ou ordena. Em
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direito penal, diz-se que há tipicidade quando o fato é adequado ao tipo, ou seja,

quando corresponde às características objetivas e subjetivas do modelo legal

abstratamente formulado pelo legislador. Há também necessidade de trazer a lume,

das lições de Kelsen, aquela que nos traz o princípio segundo o qual a norma se

justifica na sanção. Enquanto norma, ela tem sentido de abstração, sentido moral.

Por exemplo, nos crimes contra a vida, no art. 121 do Código Penal: “Matar

alguém”. Se o Código Penal nada mais falasse do que o crime de matar alguém, só

teríamos o sentido abstrato, moral, religioso etc. Até aí, a norma é abstrata e moral.

Ganha ela eficácia plena, contudo, quando exsurge a sanção, que é a pena. O

Código Penal está dizendo que matar alguém é crime - reclusão: de 6 a 20 anos. Aí

há a sanção que justifica a norma. Ainda insiste Kelsen em que, além disso, a sanção

tem de ser eficaz. Admitamos um determinado quadro. O que teríamos se o art. 121

fosse assim: “Matar alguém é crime - pena de 2 anos”? A sanção seria ineficaz.

Portanto, a norma iria para as calendas gregas.

Querem ver que o código eleitoral tinha e ainda tem sanção ineficaz? Vamos ao art.

299, que é famosíssimo e possui um elenco enorme de verbos. Quem nos estiver

acompanhando abra esse artigo. Aliás, quando o orador procura uma página, é

terrível, mas já encontrei. Não estou nervoso.

O art. 299 - “Dos Crimes Eleitorais” - diz: “... dar, oferecer, prometer, solicitar ou

receber para si ou outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou

dar voto e conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita.”. São

lindos e maravilhosos esses verbos. Pena - emenda Kelsen -: reclusão até - aliás,

observem a malandragem da palavra “até” - quatro anos.

Então, a jurisprudência se firmou no Brasil em 1970, ano em que quem comprava o

voto etc., sendo primário, ficava sujeito a pagamento de 5 a 15 dias-multa. Isso

perdurou de 1975 a 1999, quando o povo, por meio de segmentos, ONGs, Igreja e

sindicatos, reagiu e conseguiu aprovar uma emenda provinda de iniciativa popular,

prevista na Constituição. Aí veio o art. 41-A da Lei nº 9.504, que repete praticamente

aqueles verbos - aliás, já vou eu sofrer outra vez. Por acaso o código é de minha

autoria, mas não estou fazendo propaganda - com a seguinte leitura: “Ressalvado o

disposto no art. 26” - aliás, esqueçam isso, pois não é importante para o tema - “e nos
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seus incisos, constitui capacitação de sufrágio vedada por esta lei o candidato: doar,”

- aliás, aí vem a repetição - “oferecer, prometer ou entregar ao eleitor com fim de

obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego

ou função pública desde o registro da candidatura até o dia da eleição sob pena de” -

aí vem a sanção e a pena de multa que aumentou - “mil a 50 mil Ufirs”. Já começou a

doer. A sanção passa a ser eficaz por meio do dinheiro.

Mas aí vem o fundamental: se fosse vantagem, mesmo com esse dinheiro, comprar

voto, compraria, pagaria e quebraria o sistema da igualdade das eleições. Vem a

novidade: cassação do registro ou do diploma. Essa é pancada na cabeça. Aí há

sanção e eficácia.

Vejam os senhores quantos anos existiu na história brasileira uma norma que era

um faz de conta. Era melhor fecharem a biblioteca, os tribunais e mandarem a chave

para o Conselheiro Saraiva, como diz o Desembargador Wander Marotta. Mas o povo

acordou, e essa conduta passou a ser não só típica, como também impeditiva de atos

corruptivos. Foi um grande avanço na nossa legislação eleitoral.

Vejam que há uma evolução no tema que me é trazido. Alguém pode imaginar que,

se paguei para um eleitor meia dúzia de artigos de mercearia, ou seis cervejas, isso é

a teoria da bagatela, lá do direito penal comum. Não. Na corrupção não há medida,

quem é corrupto de centavo é corrupto de milhão. Na corrupção há aplicação da

norma com sua sanção e eficácia, independentemente de quantitativos. Integrei o

TRE, com muita honra, fui assessor partícipe da Corregedoria há algum tempo, mas

continuo professor de Direito Eleitoral. Sou um apaixonado, toda a Mesa sabe disso,

tenho “n” artigos escritos, livros e faço isso não porque preciso, graças a Deus, mas

por ser apaixonado. Um dia alguém me disse: “O que você sabe, você só sabe se

passar para os outros. Você nasceu pelado, careca - e voltei a ser - e sem dente”.

Vou acabar desse jeito. O que sei e aprendi alguém me passou, e acho que com

todos aí aconteceu assim também. Então, preciso passar para vocês, se é que vocês

não sabem, podem até saber mais do que eu.

Mas vejam o que quero dizer: há uma novidade nesse tipo de conduta. Foi decidido

agora, em 2009, pelo TSE: Ministro Arnaldo Versiani, “Diário do Judiciário” de

30/11/2009, Agravo Regimental - AI - nº 11.488, do Paraná. Aspas: “Existe presunção
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de dano à regularidade das eleições relativamente às condutas previstas no art. 73 da

Lei nº 9.504”. Não lerei aqui o art. 73, presumo que todos o saibam, porque senão os

20 minutos iriam embora. Para fechar dentro do tema que me é proposto, a

Assembleia Legislativa trouxe a síntese da resposta. Na jurisprudência, fls. 37 -

agradeço -, está a resposta. Não precisava de tanto trabalho, mas fiz isso com muito

prazer. Um dia o Romanelli me disse que eu estava convidado. Como a palavra dele

vale mais que qualquer escrita, fiquei convidado. Está aqui na jurisprudência (- Lê:):

“Da distinção entre as condutas previstas no art. 73” - a que acabamos de nos referir -

“e as previstas na Lei Complementar nº 64, de 1990; da intenção do agente”. A

presunção está dita aí, e o TSE está adotando a presunção. O Humberto Theodoro

diz que há presunção absoluta e relativa.

Essa é absoluta, porque há o interesse público. Havendo interesse público, é claro

que essa presunção se sobreleva a quaisquer outras.

Então está às fls. 37, e me permitirei a leitura. A Assembleia, Casa do povo, vai

oferecer isto. Da corrente que não cogita da potencialidade, não há a interpretação.

Quem sabe diferenciar a interpretação maximalista da minimalista sabe o que estou

distinguindo. A interpretação é “pro populi”, pró-constituição, pró-moralidade, pró-

ética. A interpretação tem de ser contra o corrupto em regra absoluta. Ela toma feição

minimalista por necessidade do interesse público. Qualquer interpretação no direito

comum nos leva ao maximalismo. Neste caso, a vontade ética tem de prevalecer.

Sobre ética, passei artigo para nosso copartícipe da Mesa.

Já que dei a pista de tudo, falei do acórdão, então mostrarei algumas

transparências. Aqui são os crimes eleitorais e o respectivo processo penal, com os

artigos pertinentes ao tema. Os artigos do processo penal, conforme foi dito por

alguns. As leis extravagantes. Atenção para esses aspectos. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente (Deputado Neider Moreira) - Boa tarde a todos. Com a palavra, o

Sr. Felipe Martins Pinto, para expor o tema “O problema da autoria e a necessidade

de conduta para imputação criminal”.

Palavras do Sr. Felipe Martins Pinto

Exmo. Sr. Presidente Deputado Neider Moreira, em cuja pessoa cumprimento os
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demais Deputados que prestigiam este painel; ilustre advogado José Anchieta da

Silva, Presidente do caríssimo Instituto dos Advogados de Minas Gerais; advogado e

professor Antônio Ribeiro Romanelli, cuja carcaça, que traz os sinais das

experiências de vida, camufla um espírito indomável com o viço, o entusiasmo e a

irresignação da juventude.

Na verdade, o senhor não nos engana. Continua jovem, exemplo do espírito que

um jovem deve ter, de sempre lutar pelas mudanças. Na sua pessoa, Prof. Romanelli,

saúdo os demais integrantes que tanto dignificam o painel. Ilustres presentes, na

assistência e nas galerias, sou certamente o único interventor que não é especialista

em direito eleitoral, o que considero importante, em virtude do tema que abordarei,

porque o crime eleitoral, antes de ser eleitoral, é crime. É eleitoral em razão da

positivação em lei especial e da competência para processamento e julgamento, mas

é crime. Como tal, os princípios, as regras e a estrutura para sua análise devem partir

da esfera penal.

O tema “Necessidade de conduta para a caracterização da autoria”, que me foi

proposto, é de suma importância. Como muito bem falado pelo Promotor Edson

Resende, existe, por exemplo, no crime de corrupção eleitoral, do art. 299 do Código

Eleitoral, coincidência de núcleos com o art. 41-A, da Lei nº 9.504, de 1997. No art.

299, encontraremos “dar”, “oferecer”, “prometer”; no art. 41-A, “doar”, “oferecer”,

“prometer”, mas essa coincidência de núcleos não é suficiente para considerarmos

que a eventual existência de ilícito gerará consequência uníssona, indivisível de

reações administrativas, cíveis e penais em matéria eleitoral. Em alguns julgados de

tribunais pelo País, tem-se presenciado consideração de que o beneficiamento pela

conduta ilícita automaticamente levaria o candidato à condição de coautor, em virtude

de que ele se beneficiou da conduta de terceiros. Infelizmente, não obstante

tenhamos passado recente de cicatrizes doloridas de Estado de exceção, temos

aberto mão, com grande facilidade, de garantias caras, conquistadas com suor e

sangue. Temos tratado essas garantias, que dão vida à democracia, como se fossem

simples formalidades. Entre elas, conquista importantíssima da Revolução Francesa

é o princípio “nullum crimen sine conducta”, conduta considerada, nas palavras do

Ministro da Corte Constitucional Argentina, Raúl Eugênio Zaffaroni, como sendo ação
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ou omissão voluntárias humanas. O crime não pode ser outra coisa senão conduta.

No período anterior à Revolução Francesa e à conquista desse princípio, o crime foi

sentimento, pensamento, forma cômoda para estigmatizar, marginalizar e oprimir,

porque, na história do mundo e do Brasil, a esfera penal já mostrou como ele é eficaz,

como a esfera penal é eficaz como instrumento de controle social. Estigmatiza, é

perverso, porque a estrutura consegue, com grande eficácia, extinguir aquela estima

que a pessoa tenha, socialmente ou de si mesma. No caso, não apenas o crime de

corrupção eleitoral mas também o de transporte ilegal de eleitores, o de distribuição

de propaganda política eleitoral, previsto no art. 39, § 5º, inciso II, da Lei nº 9.504, de

1997; há alguns crimes previstos em que realmente o candidato pode se valer de

interposta pessoa como autor imediato, e ele, mandante, seria autor mediato.

Pode, sim; mas, para que isso ocorra, para alcançarmos uma condenação, tem de

haver a demonstração de que há, efetivamente, uma conduta do autor mediato e não

uma simples presunção. A presunção que existe em nosso Estado e que é

pressuposto de um Estado democrático é a presunção de inocência. Não podemos

construir a presunção de que, pelo fato de se tratar de agente político e de vir a ser

beneficiado, tenha de ser responsabilizado penalmente. Que haja aí uma ação de

investigação judicial eleitoral, uma apuração de abuso de poder econômico, mas não

um crime.

A esfera penal, em virtude do bem sancionado, que dos bens sancionáveis é o mais

valioso, tem o rito mais garantista, que impõe principais freios à efetividade da

punição. Então, temos a punição mais difícil de ser alcançada, porque tem de ser a

mais segura. O rito que a apura tem que ser o mais seguro, porque a sanção é de

difícil ou impossível reparação. Verifica-se uma tentativa de banalizar a esfera penal

e, em estreita sintonia, uma tentativa de banalizar as garantias e os princípios.

Preserve-se a esfera penal para as questões que mereçam o rito mais garantista,

mais moroso, que impõe mais freios, mas preservem-se as garantias que são

próprias do nosso Estado.

Especificamente, retomo, se a presunção obviamente inconstitucional fosse

reconhecida, abrir-se-ia um caminho eficaz para que o adversário político pudesse

valer-se de interpostas pessoas para cometer a conduta típica e, com isso, inviabilizar
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a candidatura do seu adversário. Que estrutura de insegurança é essa? No nosso

Estado, hoje os objetivos de toda a estrutura jurídica não são etéreos - justiça, paz

social -, porque a sociedade plural tem conflitos. A convivência com o diferente é

difícil, há situações de atrito que são normais.

Émile Durkheim já dizia que o crime é indispensável para a evolução social.

Capoeira já foi crime, ser judeu foi crime na Alemanha nazista. Então, não é paz

social que se busca, mas segurança jurídica, a garantia de que sei quando o Estado

me admoestará - e somente naquelas circunstâncias - e sei também como será feita

essa apuração, o que será necessário para que eu seja condenado. Então, não é

possível, a pretexto de se alcançar punição, tentar forjar um prestígio jurisdicional que

é falso, porque não é com punições que se conquista a estima social. Se essas

punições afrontam a estrutura jurídica, afrontam o mínimo necessário para que a

estrutura processual penal e a estrutura penal não se tornem instrumentos de

achaque, de coação. Então, não é assim que se conquista a estima. A efetividade e a

punição são necessárias, condenar o criminoso é importante, mas o nosso processo

penal não seria indispensável para punir, porque o Estado, com sua hegemonia

bélica, conseguiria impor, pela força, a punição a qualquer um. A nossa estrutura é

indispensável para permitir que o indivíduo hipossuficiente consiga fazer valer seus

argumentos quando em confronto com o Estado, com uma desigualdade de forças

absoluta.

Sem mais delongas, para concluir, Sr. Presidente, gostaria de destacar que este

evento não poderia ser realizado em outro lugar, senão na Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais, por ser a Casa do povo e estarmos discutindo a soberania

do povo pelo exercício do voto; de Minas Gerais, porque, enquanto mineiros, temos

cunhado em nosso espírito a liberdade e a democracia.

Se o Brasil é livre, não apenas a liberdade e a conquista da nossa independência

passaram por Minas como também o processo de democratização. Então percebo

que não apenas eleições como qualquer discussão sobre democracia tem de incluir

Minas Gerais ou ser realizada exclusivamente neste Estado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos as palavras do Prof. Felipe Martins Pinto.

3º Painel
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Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa para o 3º Painel

os Exmos. Srs. Marcello Lavenère, representante do Movimento de Combate à

Corrupção Eleitoral; Odilon Pereira de Souza, Diretor do Departamento de Direito

Penal do Instituto dos Advogados de Minas Gerais; Desembargador José

Nepomuceno da Silva; Luiz Ricardo Gomes Aranha; Promotor Edson Resende; Felipe

Martins Pinto; e José Anchieta da Silva.

Com a palavra, o Sr. Marcello Lavenère, para sua exposição sobre o tema “Projeto

de Lei Ficha Limpa”.

Palavras do Sr. Marcello Lavenère

Exmo. Sr. Deputado Neider Moreira, Presidente desta sessão; senhores integrantes

da Mesa, que agora sentem a falta do Prof. Romanelli, que está ali para assistir aos

nossos debates; queridos participantes deste seminário, senhoras e senhores, boa

tarde. Inicialmente, gostaria de fazer um gesto que me parece extremamente

oportuno: um gesto pela paz. O mundo inteiro está absolutamente preocupado com

as violências que se praticam e com a perda de vidas. Então queremos dizer que não

aceitamos que os conflitos sejam resolvidos pela força. Neste momento, sinto-me na

obrigação de fazer um apelo para que as divergências religiosas e políticas, que na

sua origem são divergências econômicas, não produzam eventos como o que vimos

ontem por todas as televisões do mundo inteiro. Ditas essas palavras, também

manifesto minha satisfação de participar deste seminário que discute sobre a

legislação eleitoral e as eleições de 2010.

Mais que a contribuição dos Deputados, dos legisladores e do Poder Judiciário, na

construção da democracia e de eleições limpas e transparentes, está a posição

consciente do eleitor. Sem essa posição consciente, sem esse esclarecimento, sem

essa convicção de que o gesto de colocar o voto na rua é absolutamente fundamental

para a vida de cada um e para a vida do País, não conseguiremos transformar,

aperfeiçoar a nossa democracia brasileira.

Por isso entendemos que é preciso elogiar, sim, o Instituto dos Advogados de

Minas Gerais, a Assembleia Legislativa, o Movimento de Combate à Corrupção

Eleitoral e todos os organismos coparticipantes deste seminário, no qual venho, com
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muita honra, falar do Projeto Ficha Limpa.

A nossa Constituição brasileira diz que a soberania popular se exerce por uma série

de instrumentos de uma chamada democracia direta: o plebiscito, o referendo e a

iniciativa popular. E a Constituição regulamentou a iniciativa popular, dizendo que

podem os eleitores, sim, levar ao Congresso Nacional projetos de leis que possam

aperfeiçoar e melhorar a nossa legislação.

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, há 10 anos, conseguiu aprovar a

Lei nº 9.840, que coíbe e apura os desvios eleitorais de compra de voto e captação

de sufrágio por forma ilícita. Essa lei já apenou, apurou e condenou mais de mil

pessoas no nosso país, responsáveis por esses atos de corrupção eleitoral. Agora o

Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral trouxe um novo projeto, o Ficha Limpa.

Por que trouxe esse projeto? O que havia antes uma vez que foi preciso que

coletássemos mais de 2 milhões de assinaturas no papel e mais de 2 milhões de

assinaturas virtuais, 4 milhões de assinaturas? E poderiam ter sido 8 ou 20 milhões

de assinaturas, porque a consciência do povo brasileiro está farta, doente, sabendo

que, a cada eleição, pessoas desqualificadas, que já roubaram o erário, já fraudaram

os orçamentos públicos, já faltaram com o decoro parlamentar, apresentam-se no

horário eleitoral, pago pela Justiça Eleitoral, ou pelo menos é gratuito para os

candidatos que usam os instrumentos de comunicação social, para pedir o voto ao

eleitor com a cara mais deslavada e cínica possível. Tudo isso depois de já estarem

condenados uma, duas, três, quatro, cinco ou seis vezes, mas beneficiados por uma

coisa chamada trânsito em julgado.

E muitos dos bandidos estão na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas - no

meu Estado de Alagoas, há um monte. Não deve ser privilégio do Estado de Alagoas

ter ficha suja, todos os Estados devem ter ficha suja. Eles estão na Câmara Federal,

no Senado, nas Câmaras de Vereadores, de tal forma que essa leniência, essa

complacência, essa fragilidade da nossa legislação, que permite que um candidato

fique 20 anos se candidatando, para, depois de 20 anos, quem sabe o Supremo

Tribunal Federal concluir o seu processo.

Para evitar isso, para fazer uma razoável limpeza nos quadros de políticos

brasileiros, encaminhamos o Ficha Limpa, cuja grande novidade é, em vez de
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aguardar o trânsito em julgado, se aquela pessoa já tiver sido condenada em primeira

instância por um Juiz monocrático, singular, isolado, pensando só com a sua cabeça,

e estiver também condenado por um órgão colegiado, portanto, se esse indivíduo

tiver sido condenado pela Justiça por duas vezes, ele não poderá mais se candidatar.

Ele não é criminoso. Não cuidamos aqui de responsabilidade criminal. Estou de

acordo com o Promotor e professor de direito penal, não somos contra. O direito

penal é assim mesmo: só pode haver criminoso depois de transitado em julgado. Só

se pode chamar uma pessoa em responsabilidade criminal depois de todas as

garantias.

Mas aqui estamos falando de inelegibilidade, coisa completamente diferente. O que

queremos com esse projeto, que, daqui a três dias, será lei - graças a Deus, mas

também graças a vocês todos que aqui estão, aos outros que não estão, aos que

estão na rua, nos bairros da periferia, no interior, e que assinaram o Ficha Limpa.

Esse projeto vai transformar-se em lei e vai se aplicar, sim, às eleições de 2010. E

nós vamos deixar um marco divisório na história da política brasileira, entre as

políticas, as eleições que albergavam os bandidos, e as outras eleições em que se

diz que, para ser representante popular, ser governante, é preciso ter ficha limpa.

Então a grande novidade do projeto Ficha Limpa é retirar a exigência de trânsito em

julgado, para dizer que, apresentada uma denúncia contra a pessoa, primeiro se faz o

inquérito policial; depois a denúncia; a ação penal ou ação de responsabilidade

eleitoral; depois, o primeiro julgamento; após o segundo julgamento, o recurso; depois

da admissibilidade do recurso; vai atuar o colegiado; e, depois do órgão colegiado,

decide-se. Então, pela segunda vez, condena-se. Agora, meu amigo, há essa

presunção de você ser homem puro, inocente, imaculado, para fins eleitorais, e não

para fins penais. Para fins penais, você não foi condenado ainda; para fins eleitorais,

já não tem essa presunção eleitoral. Então vá prestar contas à Justiça, depois venha

se candidatar. Em outras circunstâncias, há pessoas que não podem se candidatar,

como o marido da Governadora, a esposa do Prefeito, pois são inelegíveis por uma

série de razões; assim como pessoas que não são brasileiras, que não têm idade

suficiente, que são inelegíveis. Portanto agora o que pretendemos é isso.

Esse projeto foi apresentado à Câmara dos Deputados na versão mais radical,
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digamos mais exigente, que era a condenação em primeira instância. Os Deputados

terminaram por mostrar à sociedade, às entidades, que levavam o projeto, que

estavam aperfeiçoando, tirando a condenação em primeira instância como causa de

inelegibilidade e passando a condenação ao órgão colegiado. Assim passou; foi

aprovado na Câmara, praticamente por unanimidade; e assim foi aprovado, sem se

mexer em uma linha, no Senado da República. De tal forma, estamos hoje com o

projeto Ficha Limpa na mão do Presidente da República para sanção.

Na discussão no Senado Federal, o projeto Ficha Limpa foi aprovado “ipsis litteris”,

o mesmo texto que foi aprovado na Câmara. Houve uma alteração de redação,

chamada emenda de redação, que não altera o texto, não altera a sua natureza, não

modifica a sua aplicação. Foi colocado o verbo no mesmo tempo, futuro do

subjuntivo, em vez de se colocar no tempo passado. Então, em vez de dizer: “os que

tenham sido condenados, os que foram condenados”, ou seja, harmonizou-se o texto

para dizer “os que forem condenados, os que se beneficiarem”, de tal forma que se

harmonizou o texto do projeto Ficha Limpa com o texto da Lei nº 64, de 1990, uma lei

complementar que criou as inelegibilidades daquela época. O projeto Ficha Limpa

acrescenta na Lei Complementar nº 64 outras causas de inelegibilidade. Agora essa

Lei nº 64 está redigida no futuro do subjuntivo, o que não vai trazer nenhuma

modificação na aplicação da lei. Houve turbulência na imprensa, mas creio que isso

foi resolvido. O Senador Demóstenes deu uma coletiva, afastando a hipótese de

“estar-se-ia desidratando a lei”. O Senador Dornelles, que foi o responsável por essa

emenda, declarou, alto e bom som, que não era isso. Tenho a impressão de que essa

não será a dificuldade.

A discussão provável, queridos participantes deste seminário, será quanto à

aplicação da lei Ficha Limpa, por causa do princípio da anuidade, se for sancionada

como esperamos que seja e como temos sinais de que será nos próximos dias, nas

eleições de 2010. A Constituição Federal diz que as leis que interferem, que

modificam o processo eleitoral hão de ter um ano de antecipação até serem

aplicadas. Esse é o princípio da anuidade. De forma que esta deverá ser discussão

que os tribunais farão e, ao final, deverá ser dirimida pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Temos expectativa de que isso não seja problema, para que se aplique a lei ainda
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neste ano. Isto pode ocorrer por várias razões. Uma delas é que a Lei nº 64 entrou

em vigor em maio de 1990 e foi aplicada em outubro de 1990, portanto, nas eleições

do mesmo ano. Discutiu-se, na ocasião, se poderia ser aplicada ou não. O Supremo

Tribunal Federal disse que poderia, pois não se tratava de processo eleitoral, que não

se desequilibrava o processo eleitoral e que se mantinha o equilíbrio entre os vários

partidos e candidatos. Por outro lado, as reiteradas decisões posteriores do STF

apontam no sentido de que, não perturbando o equilíbrio que há de ter a eleição,

qualquer modificação que não atinja fundamentalmente o processo eleitoral - e este

de inelegibilidade não atinge, por ser direito material - haverá de ser aplicada, sim, no

mesmo ano.

Então temos toda a consciência de que queremos ficha limpa já, assim como

lutamos pela democratização nas eleições diretas, na Constituinte, como lutamos

para haver limpeza na política em 1992, diante de Presidente da República que não

tinha decoro. Estamos dizendo à Justiça Eleitoral que queremos ficha limpa já, que as

próximas eleições sejam limpas. Estamos na expectativa de que isso será possível,

sim. Se assim for, todos os candidatos que pedirem inscrição deverão demonstrar à

Justiça Eleitoral que não têm condenação por uma série de tipos criminais que estão

descritos no projeto Ficha Limpa por órgão colegiado. Se houver condenação por

órgão colegiado, ainda que haja recurso, portanto não transitado em julgado, ele já se

torna inelegível.

Outro tema recorrente como pergunta diz respeito ao efeito suspensivo. Que efeito

suspensivo é esse? A todos os recursos dos tribunais superiores, há a possibilidade

de ser dado o recurso de efeito suspensivo, nós o sabemos. O que ocorreu com o

Ficha Limpa é que colocamos isso textualmente no projeto. Dissemos que o processo

de pessoa condenada pelo Tribunal de Justiça ou pelo TRE, ao ir para o tribunal

recursal, pode ser o STJ, o TSE, por exemplo, já torna este candidato inelegível.

Prestará contas primeiro na Justiça, para depois pedir o voto aos eleitores; no entanto

ele tem o recurso. O advogado dele pode colocar nesse recurso pedido de suspensão

do efeito de inelegibilidade. Chegando ao tribunal superior, se chegar, porque haverá

juízo de admissibilidade no tribunal inferior, terá de haver agravo de instrumento,

mas, chegando ao tribunal superior, irá para o relator, que não poderá despachar
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monocraticamente, terá de pedir pauta para reunião de colegiado da turma ou da

seção. Então, o órgão colegiado do tribunal “ad quem” - que gostamos de colocar em

latim porque fica mais bonito -, diante de robustos indícios da erronia, da injustiça da

decisão que foi aplicada àquela pessoa, poderá pedir efeito suspensivo na

inelegibilidade, devolvendo a elegibilidade a quem já perdera, se ainda houver tempo

para que se candidate. Se tiver passado o período de registro, acabou; só se

candidatará nas próximas eleições ou quando for julgado seu recurso.

Então o tribunal é obrigado a dar regime de prioridade àquele recurso, de tal forma

que a uma pessoa que está condenada não exatamente em segunda instância, mas

por um órgão colegiado, o tribunal dará prioridade e julgará aquele recurso ao qual

atribuiu efeito suspensivo da inelegibilidade, dando prioridade sobre todos os

processos, menos mandado de segurança e “habeas corpus”. Assim, o cidadão será

julgado logo - talvez até em 15, 30 dias ou dois meses. Se por acaso perder o

recurso, desconstitui-se aquele efeito provisório da suspensão da inelegibilidade. Ele

se torna inelegível. Se não foi registrado ainda, não será registrado; se for registrado,

perde o registro; se foi registrado e eleito, perde o diploma; e, perdendo o diploma,

perde o mandato.

Acredito que em 2 mil recursos que vão para os tribunais superiores, um ou dois

possam beneficiar-se desse tal efeito suspensivo. Portanto, não será esse efeito

suspensivo que vai desidratar nem descaracterizar o Projeto Ficha Limpa.

Tenho a impressão de que essas sejam as inovações básicas que também poderei

mencionar - já que ainda não tocou a campainha do Plenário - e aquelas pessoas que

renunciaram a seus mandatos às vésperas de ser condenadas por falta de decoro

parlamentar para fugir, para forrar-se à condenação e à inelegibilidade consequente,

essas pessoas também estão abrangidas pelo Ficha Limpa. E quem renunciar para

escapar a um processo parlamentar e, para não perder a elegibilidade, estará

inelegível, sim. Por exemplo, todos esses camaradas de Brasília que estão

envolvidos e que renunciaram na corrupção que grassou naquela cidade e que foi o

grande móvel... Quero até agradecer a esses políticos corruptos de Brasília que nos

ajudaram no Projeto Ficha Limpa. Se não fossem eles, possivelmente não teríamos

conseguido aprovar o Projeto Ficha Limpa na Câmara dos Deputados. Foi



____________________________________________________________________________
712

exatamente a evidência escandalosa na Capital Federal de tamanhos fatos gravados

na televisão, em áudio e vídeo, ao vivo e em cores, que deu muita força para o

Projeto Ficha Limpa.

Ele incorpora ainda algumas inovações da Justiça Eleitoral, por exemplo, a questão

da proporcionalidade, como disse o orador que me antecedeu. Uma pessoa compra

30 votos, mas foi eleito por 10 mil votos, por isso justifica que só comprou 30, o que

não modifica o resultado final, pois isso pode deixá-lo ser eleito. Também numa outra

situação, um sujeito colocou um adesivo no carro da Prefeitura e agora perdeu o

registro. Isso também é desproporcional.

Portanto, estamos em um projeto dando a informação de que a gravidade do fato é

que tem de ser punida, e não a influência sobre o resultado. De modo que nessa

ocasião em que estamos aqui juntos, nesta iniciativa tão importante da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, temos de pedir apoio a todos os operadores

do direito que estão aqui. Ou seja, aos Juízes, Promotores, advogados, advogadas,

estudantes, para que se irmanem nessa luta por eleições limpas, por ficha limpa, por

transparência, por melhorar a nossa democracia. O Movimento de Combate à

Corrupção Eleitoral se compromete a, depois de aprovada, há dez anos, a Lei nº

9.840 e, agora, em 2010, a Ficha Limpa, continuar lutando pelo aperfeiçoamento das

nossas eleições. Nossa próxima meta é uma reforma política decente que torne todas

as instâncias políticas mais transparentes e fortalecedoras em nossa democracia, e

não só a eleição. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos as palavras do Sr. Marcello Lavenère.

Entendemos que este assunto é realmente muito palpitante dentro da sociedade, mas

que faz muito bem para o processo democrático. Com a palavra, o Sr. Odilon Pereira

de Souza, para sua exposição sobre o tema “Projeto Ficha Limpa”.

Palavras do Sr. Odilon Pereira de Souza

Sr. Presidente, Deputado Neider Moreira, meu caro Desembargador Nepomuceno,

meu caro Presidente do Instituto dos Advogados do Brasil, hoje porta-voz da

consciência jurídica de Minas Gerais, senhores membros da Mesa, os quais saúdo

com muito afeto, respeito e acatamento, minhas senhoras e meus senhores. O tema

proposto impressiona muito porque todos gostamos de falar da moralidade, ainda que
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esta não seja a nossa. É preciso entender que o Projeto Ficha Limpa encontra um

obstáculo constitucional. A única presunção que a nossa Constituição admite é a da

inocência. Está aqui uma das grandes constitucionalistas de Minas e filha de um dos

mais eminentes juristas brasileiros, que poderá dizer o que pensa a respeito disso.

Nós, modestos advogados de província, procuramos encontrar soluções legais e

jurídicas. Se não fosse a nossa luta pela liberdade - aliás, o Governador Tancredo

Neves disse que o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade -, nós não

estaríamos aqui podendo discutir este assunto. O meu queridíssimo Prof. Romanelli,

uma das figuras mais expressivas da vida pública e forense, a quem saúdo, não

estaria hoje com a mesma desenvoltura, discorrendo sobre o que deseja, quer e tem

vontade. Estamos discutindo porque muitos tombaram na busca da democracia, na

busca de um processo eleitoral digno e de um direito justo, legal, ético e moral. É

justamente por isso, senhores, que defendemos que todo cidadão pode ser

candidato, desde que preencha os requisitos admitidos. Se houver uma condenação,

essa condenação só poderá ser efetivada após o trânsito em julgado. Aliás, a única

presunção que se pode admitir é a da inocência.

Há pouco, lembrava-me de que quem faz política no interior conhece perfeitamente

a situação da disputa no Município. Outro dia iriam lançar um candidato numa cidade

- peço vênia para não declinar o nome -, quando me disseram que fulano era um

sujeito correto porque não havia nada contra ele, nem mesmo um processo. Em

seguida, ouvi a seguinte frase: “Se não tem nada contra ele, nós arranjamos alguma

coisa contra”. É preciso que o Tribunal julgue com mais distância. Estamos querendo

subtrair a decisão dos tribunais superiores, ou seja, queremos que os tribunais

superiores não se pronunciem. Mas por que essa aversão aos tribunais? A luta não é

senão pelo direito e pela justiça. A presunção constitucional é de inocência e essa

presunção há de ser seguida. Vamos aparelhar melhor a nossa Justiça e educar

melhor o nosso povo para que ele, livremente, escolha o melhor candidato.

Estão fugindo do debate. Não querem fazer o debate que é a busca pelo direito,

pela justiça e pela consciência cívica, o que se conseguiria com a instrução, com o

desenvolvimento intelectual, com a valorização profissional, com o emprego, enfim,

com uma série interminável de prerrogativas que teria o cidadão. Entretanto, o nosso
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cidadão não está tendo condições, e é exatamente por isso que estamos tendo

subterfúgios para evitar que aqueles que não nos agradam não sejam candidatos.

Em Minas Gerais, conheço vários casos de pessoas que foram julgadas e

condenadas, inclusive no Tribunal Regional Eleitoral, que reconheço como um dos

melhores Tribunais deste país, mas foram absolvidas lá adiante. Então é preciso

haver certa cautela, não podemos ficar incensando a opinião pública. Se após um

desses crimes pavorosos que acontecem por aí, precisássemos da pena de morte,

toda a sociedade aplaudiria a pena de morte. Não sei se o meu querido professor... O

meu querido Prof. Aranha defende pena de morte inclusive para aqueles que o

contrariem. Quando discutirmos efetivamente as questões, teremos de julgar que

amanhã poderemos ser enredados em um processo que acabará sendo julgado em

instância superior e poderemos ser absolvidos. Então, ficaremos impedidos de nos

candidatar, privando o povo de votar em quem ele quer. A sociedade tem o direito de

escolher o seu representante. Meu querido professor votará em um latifundiário, mas

o fará de acordo com sua consciência. Temos de respeitar! Então, o direito de

dissentir e de discordar é elementar, e todos nós devemos dispor dele.

O Projeto Ficha Limpa é apenas um pretexto para se esconder algo. Enquanto o

povo está observando o Ficha Limpa, o que está acontecendo? A República está

sendo assaltada, a República está sendo roubada, e o Chefe de Estado não sabe de

nada. Enquanto isso, distraem o povo com a moralização do Ficha Limpa. Onde está

o dinheiro que vai para as ONGs, para o ensino? Ninguém se preocupa, porque isso

atende a interesses de determinado grupo. Por que não orientar o povo? Por que não

ensinar o povo? Por que não criar condições de cultura e de conhecimento para que

o povo vote nos melhores candidatos? Se amanhã um estelionatário, um vigarista for

candidato, é o povo que deve decidir se ele será ou não ser eleito. Tenho certeza de

que ele não será eleito se dermos ao povo melhores condições de saúde, de

pensamento e de trabalho.

Tenho profundo respeito pelo Prof. Marcelo, um dos grandes advogados deste país,

mas ele defende um grupo numeroso, sem dúvida, os que defendem o Ficha Limpa.

Mas como se juntou tanta gente? Houve mobilização por meio da imprensa e de

processos. Precisamos deixar o povo escolher livremente seus candidatos. Tenho
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inserida a presunção de inocência na minha consciência, como já disse repetidas

vezes, porque durante os dias tormentosos da ditadura, quando, em Juiz de Fora,

defendíamos presos políticos, lembro-me de um Promotor de Justiça que sempre

pedia para que parássemos de falar, porque estávamos cometendo o crime de

excesso de defesa. Essa é a consciência daqueles que têm medo da verdade.

Certa vez, quando eu ocupava a tribuna, Joaquim Simeão me disse que admirava

muito um homem como eu defender comunistas. Naquele tempo eu era jovem, de

formação religiosa, ex-seminarista. Então, eu lhe disse que defenderia qualquer um

que me procurasse; defenderia os coronéis do Exército e as irmãs de caridade. Os

coronéis porque não eram punidos; e as irmãs porque não eram delinquentes. Desse

modo, precisamos examinar a questão do Ficha Limpa.

É preciso que o povo vote nos melhores candidatos, mas a quem cabe decidir isso?

A meia dúzia? Não. Cabe decidir isso aos eleitores, e precisamos prepará-los para

que escolham os melhores. Precisamos dar condições à nossa população para

sairmos dessa miséria que aí está.

Onde estão os homens do “mensalão”? Ninguém fala nada a respeito deles porque

não convém a determinado grupo. Aqueles que têm passado obscuro, eu diria,

aparecem como candidatos, e todos estão de acordo com isso. Foram crimes

políticos, mas vimos o Presidente da República dizer, há poucos dias, que crime

político e criminoso comum são a mesma coisa. Todos sabemos o que são. Então o

que precisamos é não nos atermos a palpites de determinado instante, de

determinada oportunidade. Esquecemos a consciência de que os direitos individuais

precisam ser preservados. A sociedade precisa ser livre, democrática, consciente do

seu papel. O modo de chegarmos a isso é apenas um: respeitando as diferenças, os

pensamentos diversos, e não querendo oprimir, imprimir na consciência de outros

pensamentos que não lhes são próprios. A sociedade precisa ser justa, democrática;

mas como se faz democracia com meia dúzia impondo ou querendo impor a verdade

a todos?

Minhas senhoras e meus senhores, temos de arquivar a nossa vocação

democrática, o que impede a todos nós escolhermos os melhores candidatos. Posso

falar porque venho de uma época de eleição em que os homens que a disputavam
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em Minas eram Pedro Aleixo, Mílton Campos, Paulo Pinheiro Chagas e muitos outros

que honram a cultura e a inteligência mineiras. Como conseguiremos isso? Elegendo

bons candidatos. É preciso que os partidos passem a ter uma representação efetiva,

escolhendo candidatos não por serem radialistas, por terem ibope fácil, mas por

serem capazes de levar ao povo uma mensagem concreta, real. E só conseguiremos

essa mensagem se criarmos mais escolas, melhores condições de saúde e de vida.

Não adianta ficar procurando voltinhas para atacar. Não é fazer como o Maluf, que

está querendo processar os Promotores porque estes fizeram denúncias contra ele.

Não. Precisamos ir pela via limpa, correta, transparente. Que o povo escolha aqueles

que forem melhores. Se fizermos isso, sem hipocrisia, sem mentira, este País

certamente será outro. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates. As perguntas

encaminhadas por escrito já estão à disposição dos expositores questionados. Para

que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes que fizerem uso do

microfone que se identifiquem, sejam objetivos, sucintos, dispensadas as

formalidades das saudações pessoais. Cada participante disporá de até 2 minutos

para fazer sua intervenção.

Lembramos que os telespectadores da TV Assembleia também poderão participar

do debate. Para isso, basta acessar o “site” da Assembleia - www.almg.gov.br - e

preencher o formulário para envio das perguntas ou telefonar para o número

08007092564.

A Presidência informa que a ata deste ciclo de debates, contendo a transcrição

completa das exposições e dos debates, será publicada no Diário Oficial do Estado

de Minas Gerais, no “Diário do Legislativo”, na edição de 12/6/2010. Aos interessados

em gravar em vídeo as reuniões deste ciclo de debates, informamos que não será

possível fornecer cópias das gravações, razão por que haverá reprise deste evento

pela TV Assembleia. A reprise deste ciclo de debates será exibida nas seguintes

datas: dia 19 de junho, sábado, às 9 horas, reprise das exposições de ontem; dia 20

de junho, domingo, às 9 horas, reprise das exposições da manhã de hoje; e, às 14

horas, reprise das exposições da tarde de hoje.
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Debates

O Sr. Presidente - Com a palavra, para sua pergunta, naturalmente dizendo a quem

será direcionada, Ana Gabriela Brito Melo Rocha.

A Sra. Ana Gabriela Brito Melo Rocha - Boa tarde a todos. Minha pergunta é

dirigida ao Dr. Odilon. Concordo inteiramente com essa questão de o eleitor não ser

considerado incapaz. O ex-Procurador Dr. Pacelli falava muito sobre isso na Corte do

TRE. Mormente, o direito eleitoral é sistêmico, e a Constituição aponta para dois tipos

de inelegibilidade: a de sanção, que decorre de punição ao candidato, quando, por

exemplo, abusa do poder político, e a de proteção da boa administração pública,

estabelecida quando o candidato é um risco à boa gestão. Nesse caso, a própria

Constituição estabelece que os analfabetos são inelegíveis, mas não como forma de

punição. A falta de domínio das letras é que dificulta a boa gestão pública. Nesse

sentido, existem algumas incompatibilidades descritas na Lei Complementar nº 64/90,

que não se encontram na Constituição, como o afastamento de servidor público.

Partindo dessa premissa, o senhor consideraria inconstitucionais os dois tipos de

inelegibilidade, a sanção e aquela fixada para zelar pela boa administração pública, e

as incompatibilidades que não estão na Constituição, como a prejudicialidade do

administrador? Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Maria Amélia Sousa Mendes,

representando o Comitê Mineiro do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral.

A Sra. Maria Amélia Sousa Mendes - Agradeço ao Presidente desta Casa,

Deputado Alberto Pinto Coelho, e ao Instituto dos Advogados de Minas Gerais a

oportunidade de o Movimento poder participar de evento de tão alto nível. Solicito a

todos que nos ajudem nessa batalha de buscar o aprimoramento. Como a Ministra

disse ontem, a lei nem sempre é perfeita. O importante é buscarmos o

aprimoramento. Aqueles que não concordam com o Ficha Limpa devem ajudar-nos a

aperfeiçoar os mecanismos eleitorais. Existe uma grande luta em prol da reforma

política. Precisamos de pessoas que queiram doar o seu tempo. O trabalho voluntário

é muito difícil, pois é preciso usar o momento de sobra, noites inteiras. Alguns

colegas que aqui estão precisarão trabalhar até tarde da noite para dar conta de seus

compromissos. Precisamos das mãos de pessoas gabaritadas para nos ajudar a
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transformar este país. Obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. José Celestino da Silva, representante do

Movimento Fé e Política.

O Sr. José Celestino da Silva - Certamente fortalecidos pelos homens e pelas

mulheres que lutaram contra a ditadura, temos hoje liberdade para nos pronunciar

aqui.

Em 1996, na minha cidade, Salinas, uma senhora tinha uma mesinha na esquina de

um bairro de periferia para cadastrar as pessoas para o recebimento da cesta básica.

Para tanto, ela estabelecia o seguinte: só receberá a cesta básica aquele que votar

no candidato do Dr. Geraldo Santana. Não podíamos fazer nada, porque aquilo era

legal. O Código Eleitoral de 1963 - salvo engano -, com 383 artigos, criava o tipo

penal, mas não estabelecia a pena. Por volta de 1989, o Sepúlveda Pertence,

Procurador da República, disse que o Código Eleitoral cria o crime, mas não

estabelece a pena. Quando fizemos a Lei nº 9.840, que mobilizou 1.039.175

brasileiros, foram criados três artigos que fizeram uma revolução no processo eleitoral

brasileiro e essa questão foi sepultada. Essa senhora não poderia mais repetir esse

gesto nas eleições de 2000.

Atuamos, em Belo Horizonte, assessorando o Comitê 9.840 da arquidiocese da

Capital. Denunciamos e avisamos que havia, em cada paróquia, um grupo de

sentinelas fiscalizando as eleições. Podemos testemunhar que havia um candidato

que já era Deputado nesta Casa e que tinha as paróquias como seus currais

eleitorais, financiando as barraquinhas e festas de padroeiros. Quando esse seu

espaço foi cortado, ele não foi reconduzido a esta Casa, porque a eleição tornou-se

limpa e surgiu a oportunidade para o outro que fez uma campanha séria.

Verificamos agora, com o projeto Ficha Limpa, que o maior crime e a maior

agressão à Constituição é permitir que aqueles que roubam o erário público, o

dinheiro da merenda escolar, da saúde pública e da educação possam representar o

povo no Congresso Nacional. Apesar de não ter tido a dignidade de fazer a reforma

política, o Congresso Nacional avançou. Em 1997, pela primeira vez, depois da

redemocratização, criou-se uma lei que passou a reger as eleições subsequentes e

foi aprovada a Lei nº 9.840, a partir da qual muitos outros mandatos foram cassados -
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quase um milhar de mandatos. Aliás, três Governadores eleitos em 2006 foram

cassados - Cássio Cunha Lima, do PSDB; Jacques Lago, do PDT; e Marcelo

Miranda, salvo engano, de Tocantins -, porque infringiram o art. 41-A, criado com

redação da Lei nº 9.840.

Fico pensando na agressão à carta política, à carta maior, à Constituição Cidadã,

como dizia Ulysses Guimarães. A Constituição ampara esse povo que foi dar o grito

para que o Congresso Nacional aprovasse a lei da Ficha Limpa; na verdade, esse

povo indignado e sofrido, para o qual, às vezes, falta saúde digna, atendimento

médico e de saúde e uma educação de qualidade.

Queria ouvir o Dr. Edson Resende sobre a presunção de inocência para a questão

eleitoral em face do Projeto Ficha Limpa, que, se Deus quiser, será sancionado e

será lei, um instrumento nas mãos do cidadão para combater aqueles que não têm

dignidade para representar ninguém no Congresso Nacional e nas Casas

Legislativas. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Edmo da Cunha Pereira, representando o

Fórum Mineiro pela Reforma Política.

O Sr. Edmo da Cunha Pereira - Boa tarde a todos. Quero parabenizar os que se

empenharam, de alguma forma, para a realização deste seminário. Como participante

do Fórum Mineiro pela Reforma Política, participamos também em Minas Gerais do

processo de coleta de assinaturas para o projeto popular de lei do Ficha Limpa.

Queria fazer uma breve reflexão e deixar uma pergunta para a Mesa. Tenho também

formação jurídica. Na primeira vez em que ouvi falar sobre o Ficha Limpa, de imediato

me veio à mente a questão da presunção de inocência.

Só após muita conversa, reflexão e discussão e depois de me envolver no assunto

é que cheguei à conclusão de que valia a pena investir em mais esse momento.

Buscando inspiração religiosa, diria que o Ficha Limpa é um sinal dos tempos, é um

sinal que a sociedade traz para a cena política em função da realidade que vivemos

em nosso país. Se fossem outros os tempos, certamente seriam outras as reflexões e

propostas que a sociedade traria. Já vimos o valor da chamada democracia direta,

que alguns também costumam chamar de democracia semidireta. Ela vem

aperfeiçoar o sistema representativo, vem mostrar que, além de dar sua procuração,



____________________________________________________________________________
720

o titular de todo poder político, o povo, a sociedade, às vezes quer expressar-se

diretamente, e há necessidade dessa expressão direta em alguns momentos. Assim

como a Lei nº 9.840, acho que essa também é uma expressão de descontentamento

e, mais do que isso, uma proposta que pode contribuir com nossas instituições. Como

disseram a Maria Amélia e a Ministra Cármen Lúcia, as leis não são perfeitas. Esta,

certamente por ter sofrido um processo de aperfeiçoamento no Congresso Nacional,

será aperfeiçoada na sua trilha, na sua caminhada. Mas essa é uma contribuição.

Ninguém hoje assume um cargo com ficha suja na magistratura, no Ministério

Público, na polícia ou sequer como segurança desta Casa, sem desvalorizar esse

cargo tão importante. Essa exigência do Ficha Limpa existe no Brasil para vários

outros cargos. A proposta da inelegibilidade é para mais um, para o cargo de

representação política, porque isso é adotado hoje para assunção de diversos outros

cargos no País.

Deixo a pergunta para o Dr. Marcello Lavenère, que apontou aqui a reforma política

como próximo passo: ainda precisaremos fazer uma reforma política picada, pontual,

aqui e ali ou conseguiremos realmente no Congresso Nacional um projeto que dê um

passo definitivo para superarmos o atual momento brasileiro? Obrigado.

O Sr. Presidente - Temos aqui também uma reflexão, parece-me, do Conselho de

Segurança Pública de Nova Ponte. A Sra. Rosângela de Araújo Rabelo acha que o

Ficha Limpa deveria existir há mais tempo, pois, se é necessário para a formação de

ONGs ou de conselhos de quaisquer entidades que os membros tenham ficha limpa,

por que quem for se candidatar não precisará também?

Passaremos agora para as considerações finais. À medida que cada um falar, pode

também responder às perguntas que tiver recebido. Com a palavra, o

Desembargador José Nepomuceno da Silva.

O Desembargador José Nepomuceno da Silva - Deputado Neider Moreira,

Presidente da Mesa, meu dileto amigo; Prof. José Anchieta, emérito processualista e

Presidente do Instituto dos Advogados; demais membros da Mesa, senhoras e

senhores, hoje devo cumprimentar as entidades que se empenharam na realização

deste evento, porque é só assim que aprimoramos nosso conhecimento.

Direito eleitoral é uma disciplina dinâmica, renova-se a cada dia, como mostra esse
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Projeto Ficha Limpa, e está sempre buscando a reflexão de todos os brasileiros. O

sentido moral sempre existiu na história, mas há situações em que a análise do

hipossuficiente, que é o povo, muda de acordo com as circunstâncias. Tivemos uma

dicotomia política tradicional de UDN e PSD - para não falar de outros partidos, mas

eles comandam - formatando nossa cultura por vários e vários anos. E não se diga

que aquele pessoal que seguia o coronel tal era teleguiado ou não dotado de

predicados morais. A história mostra as facetas do momento com a moral de época.

Se estou falando alguma coisa fora do contexto da realidade, que me contestem. Mas

essa é a realidade, gostemos ou não.

Qual é a realidade hoje? O Brasil passa e heroicamente sai. Até 1985, sofre - está

aí o exemplo - e readquire sua plenitude democrática com seus defeitos. A

Constituição não é este primor. Quantas emendas já teve? Dentro de uma estrutura

moral e ética, a análise, se me permitem fazê-la, é complexa e alcança planos bem

mais minudentes do que os que a primeira visão busca. Ficha limpa? Sim, todos têm.

O partido político é uma pessoa jurídica de direito privado, tal como uma empresa que

esteja na Praça Sete. Se o proprietário daquela empresa vai admitir um guarda, irá

querer saber se tem a ficha limpa. Mas e se quiser dar uma chance àquele detento,

se o seu coração for cristão? Ele pode fazê-lo. A questão é a lei orgânica dos partidos

políticos. É ela que precisa ser reformada. No dia em que modificarem a lei orgânica

e impuserem regras de comportamento a seus filiados, as coisas melhorarão. Isso é

possível no condão inferior, pois o condão superior é a Constituição Federal, que não

deve ser tocada, que é uma conquista histórica e deve manter-se assim. Arranjemos

uma solução intermediária, e a minha visão modesta é de tocar na lei orgânica, que é

direito privado. É preciso refletir, deve ser aprovada, não sei se irá ao âmbito do

Supremo, que é a voz da Constituição, o intérprete, o pai, a mãe da Constituição. Ele

dirá se é constitucional ou não.

O segundo aspecto é se o Ficha Limpa poderá ser aplicado na eleição de outubro.

Art. 16 da Constituição: princípio da anualidade. Interfere no processo eleitoral ou

não? Fica a reflexão. Na minha modesta opinião, não se aplica, somente em 2012,

salvo interpretação do Supremo. É uma linha de pensamento, não quer dizer que eu

esteja certo. Espero que encontrem uma solução, e rasgarei todos os livros que
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conheço a respeito de Constituição. Eu disse a ele, no Tribunal, que não sabia mais

nada. Lembra? Mas talvez eu saiba.

Às vezes, eu sei que nada sei. Como palavras e considerações finais, se houve

alguma coisa produzida aqui, foi reflexão. Vejo que todas as pessoas presentes têm

essa noção e consciência. Cada pessoa tem mais de cem seguidoras. Parabéns a

todas as entidades. Como o senhor citou, nós as seguimos. Eu adoro este momento.

A Lei nº 9.840 é fruto desse desenvolvimento. Aquela lei conseguiu uma conquista

democrática fantástica, pois trouxe a sanção que foi tema da minha modesta palestra.

Não me deem a palavra, se não, invadirei o horário dos outros. Encerro

agradecendo e parabenizando todos. As perguntas são pertinentes, mas estão

fechadas no Ficha Limpa. Aguardemos a visão política, que sairá nestes próximos

três ou cinco dias, e a visão do Supremo. E que cada um reflita sobre estas

modestíssimas considerações que acabo de fazer. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Promotor Edson Resende para suas

considerações.

O Promotor Edson Resende - Sr. Presidente, Deputado Neider Moreira, nas minhas

considerações finais, primeiramente responderei às perguntas do Plenário que me

foram enviadas. A primeira delas, do Partido Social Liberal - PSL: “Candidato

profissional liberal que atua no setor privado e ministra palestras em sua área de

atividade, durante a campanha eleitoral, poderá continuar a ministrá-las?”. A temática

se situa propriamente no problema da propaganda eleitoral. Decerto o Partido se

preocupa com a disposição da lei eleitoral alterada, em 2006, pela Lei nº 11.300, que

veda a realização de “showmícios” durante as campanhas eleitorais. Entendidos

como tais, os eventos para discussão política que agregam alguns elementos de

diversão e entretenimento para os eleitores, os “showmícios, foram vedados pela Lei

nº 11.300, de 2006, devendo ser simplesmente um momento de discussão política.

Não podem desviar-se da sua finalidade com a presença de artistas, músicas ou

qualquer artifício que possa divertir o povo, em vez de levar-lhe informação e

propostas políticas. Surge, então, a indagação sobre se o candidato que for um artista

e estiver participando de um comício poderá, no meio desse evento ou depois do

discurso, cantar, dar aquela “palinha”, já que é um artista. Em 2006, o Tribunal
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enfrentou essa questão e, evidentemente, considerou que a proibição alcança

também o candidato que tem o dom de ser artista, até porque, se o candidato artista

pudesse apresentar a sua arte durante o comício, estaria se desigualando dos

demais, ou seja, para uns seria possível um “show” próprio, mas, para outros, não.

Abri esse parêntese somente para fazer uma contextualização relativa a esse

candidato que é artista, como acabamos de ver, quanto ao fato de não poder levar a

sua arte ou o seu “show” para o comício e à questão de poder ou não continuar a sua

vida profissional. Não tenho dúvida de que já se discutiu isso, e, na prática, sei que

deve ser muito difícil para o candidato que é artista. Entretanto, em tese, não há

problema nenhum em ele realizar discursos puramente políticos quando estiver em

campanha e em comício, abstendo-se de qualquer “show”, e dar o seu “show” quando

estiver na atividade profissional. Por exemplo, um cantor, quando estiver em comício

como candidato, falará somente das propostas políticas e não poderá cantar. Quando

estiver fazendo um “show” para sua sobrevivência, porque é disso que vive, só

cantará e não se pronunciará politicamente. Deve separar os dois momentos, aquele

em que é candidato e aquele em que é artista. Deve ser realmente muito difícil fazer

essa separação porque certamente, quando estiver fazendo um “show”, será tentado

a também falar das propostas da sua campanha.

Mas o mesmo desafio já é apresentado aos detentores de mandato disputando a

reeleição. Sabemos que o Prefeito, o Governador, o Presidente da República,

enquanto tais, praticam atos administrativos disputando a reeleição e não podem,

durante uma inauguração, por exemplo, falar de campanha eleitoral. Um Deputado,

buscando sua reeleição, pratica seus atos, continua Deputado, apresenta projetos,

pronuncia-se na tribuna, e o fato de estar em processo eleitoral não lhe retira o

mandato, que continua exercendo, mas ele tem que fazer essa distinção. Enquanto

Deputado, pronuncia-se como parlamentar; no comício, pronuncia-se como

candidato. Difícil na prática, mas, teoricamente, é isso que acontecerá, inclusive com

os artistas profissionais que atuam, no caso, fazendo palestras. Um palestrante se

limita ao tema da palestra e não se permite desviar-se para o tema eleitoral.

A outra pergunta é do Movimento Fé e Política, trazida pelo nosso colega José

Celestino, a quem saúdo especialmente porque foi meu aluno na pós-graduação em
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Direito Eleitoral. Ele me provoca a falar sobre o Ficha Limpa e a presunção de

inocência. Num primeiro momento, Celestino, eu me absteria de entrar nesse assunto

porque temos na Mesa palestrantes ligados ao tema, mas como algumas pessoas

ocuparam o microfone para não só fazer perguntas, mas também manifestar opinião,

por questão de igualdade, não é por estar na Mesa que não teria a mesma

oportunidade de manifestar a minha posição.

Vejo que estamos diante de um momento histórico para o Brasil. O Brasil tem vivido

sucessivos momentos históricos desde a deflagração do processo de coleta de

assinaturas pelo movimento de combate à corrupção eleitoral, o qual atingiu, em curto

espaço de tempo, o número suficiente - 1.300.000 -, mas prossegue. O número

continua crescendo e está próximo de 2 milhões. Outro momento histórico foi o de

sua tramitação rápida na Câmara dos Deputados e de sua aprovação, assim como o

de sua aprovação, praticamente à unanimidade, no Senado. Portanto, o projeto de lei

está pronto para a sanção. Vivemos momentos importantes e viveremos um outro

agora, com a discussão, na barra dos tribunais, a respeito dos conflitos que esse

projeto de lei, amanhã lei, aparentemente provoca.

Vou-me limitar à questão do conflito aparente entre o Ficha Limpa e a consideração

das condenações criminais ainda não transitadas em julgado como causa de

inelegibilidade. Acho até que a minha ex-aluna Ana Gabriela já trouxe luzes a este

debate quando fez algumas considerações. É necessário fazermos uma imersão na

teoria das inelegibilidades. Acho que é insuficiente situar a questão apenas no

princípio da inocência e dizer que ninguém pode ser considerado culpado antes do

trânsito em julgado, até porque essa consideração já está estanque neste momento

da nossa evolução. Ninguém poder ser considerado culpado antes do trânsito em

julgado é preceito constitucional, não há dúvida disso. A questão é que, no direito

eleitoral, que tem disciplinamento, princípios e valores próprios, adotaremos apenas e

tão somente o fato tratado no processo penal depois de seu trânsito em julgado ou

podemos adotar, para efeito de inelegibilidade, que esta não se funda na ideia de

culpa. Tenho dito isso de forma muito incisiva por onde ando. Não podemos tratar

esse assunto sem essa imersão na disciplina da teoria das inelegibilidades, para

então, fazendo essa imersão, chegar à conclusão muito facilmente: as
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inelegibilidades não se fundam na ideia de culpa.

Falo isso desde a primeira edição do meu livro, em 2004, quando esse assunto não

era ainda tratado. Não é a culpa do indivíduo o elemento inspirador das

inelegibilidades. Se colocarmos a culpa como algo que motive as inelegibilidades no

sistema eleitoral brasileiro, teremos muita dificuldade para afirmar a inelegibilidade

dos analfabetos, pois eles não são culpados de absolutamente nada. Teremos

também muita dificuldade para encontrar sustentação constitucional para a

inelegibilidade da mulher do Presidente da República, que está inelegível em todo o

território nacional para qualquer cargo que dispute, de Vereador a Presidente da

República. Então, esses são apenas alguns exemplos para que os senhores reflitam

sobre a questão de não se poder apegar à ideia de culpa para se falar em

inelegibilidade.

As inelegibilidades têm motivação própria. Uma é o princípio da precaução, porque

o que se protege é a moralidade do exercício da função pública, valor constitucional

inscrito no art. 14, § 9º, que determina o estabelecimento de diversas inelegibilidades.

Creio, Celestino, que, para fazer o debate Ficha Limpa “versus” inocência, é preciso

primeiro refletir melhor sobre a teoria da inelegibilidade. Se entendermos a

inelegibilidade como ela é exatamente, veremos que não há nem mesmo esse

conflito, que é meramente aparente. Se entendermos que há esse conflito, teremos

de derrubar outras tantas inelegibilidades.

A Ana Gabriela lembrou que a inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea “i”, se não

me falha a memória, incide sobre os administradores de financeiras que estiverem em

processo de liquidação judicial ou extrajudicial, enquanto não provarem a sua

inocência. A lei complementar determina que eles são inelegíveis até que provem a

sua inocência. Então, se fosse por isso, teríamos de derrubar também essa

inelegibilidade.

Há uma pergunta feita por “e-mail”, de Rafael Pereira: “Gostaria de saber como tem

sido a atuação dessa Promotoria em relação à fiscalização de violações da legislação

eleitoral cometidas por futuros candidatos ao pleito deste ano nas redes sociais, como

Orkut e Twitter”. Trata-se dos problemas ocorridos durante esta campanha eleitoral

pela internet. Lembro ao Rafael que a internet está no dia a dia das campanhas
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eleitorais desde sempre, desde que foi chegando à vida cotidiana, empurrando a

legislação para um canto e outro e se impondo no dia a dia. Em outras eleições, em

que já se faziam pronunciamentos e manifestações de apoio ou de repúdio a

candidaturas durante o processo eleitoral, o Ministério Público atuava pensando nos

excessos. Entendo que a internet é um instrumento poderosíssimo de discussão

sobre qualquer assunto que seja. O seu disciplinamento é muito bem-vindo para as

campanhas eleitorais, pois permite que o eleitor também participe do debate político,

levando seu pensamento aos candidatos, e reflita. Isso pode contribuir para que os

candidatos enriqueçam os seus projetos, os seus planos. Penso que devemos atuar,

como em anos anteriores, apenas em relação aos excessos, como o desvirtuamento

de informação. Campanha eleitoral é momento de se levar informação ao eleitor, e

essa informação tem de ser verdadeira a fim de que ele forme a sua opinião de forma

adequada, e não, desvirtuada. Todas as vezes em que temos uma manifestação, seja

na internet, seja no Twitter, seja no Orkut ou na praça, com um megafone, que não

guarde relação com a verdade do que está sendo dito, ela leva aqueles que a ouvem

a formar uma opinião deturpada. Isso não é bom para o processo eleitoral, não é bom

para o processo democrático.

O Ministério Público se pauta, com relação à temática da propaganda eleitoral, seja

no plano real, seja no plano virtual, pelo combate aos abusos - digo, aos abusos de

informações inverídicas, calúnias, injúrias, difamações, para não falar de outras

coisas -, porque essas práticas deturpam a formação da opinião do eleitor.

Vou encerrar respondendo ao Thiago Cardoso, de Campo Belo. Aproveito para

agradecer particularmente ao povo de Campo Belo, onde trabalhei durante um bom

tempo. Ele pergunta: “Gostaria de indagar ao ilustre Promotor sobre o tema ‘captação

ilícita de sufrágio’. Configura-se tal hipótese no exemplo, por ele citado, da promessa

de asfaltar determinada via pública por parte de candidato, caso a via pública em

questão se localize nas proximidades de uma grande empresa, com uma quantidade

considerável de empregados, e o asfaltamento da via a beneficie? Haveria alguma

possibilidade de se enquadrar tal conduta do candidato no art. 41-A?”. Não vejo essa

possibilidade. Todas as vezes em que temos a divulgação pelo candidato ou pelo

partido político do projeto de, se eleito, implementar ou realizar algumas obras, essas
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obras beneficiarão toda a comunidade. Algumas obras podem beneficiar mais alguns

do que outros, mas o fato é que são obras públicas. Essa rua que dá acesso a

determinada empresa, a uma fábrica beneficia mais aqueles que frequentam

diariamente a fábrica, mas beneficiará aqueles que vierem a passar por ali. Então, é

uma obra pública. Esse asfaltamento não se incorpora ao patrimônio de ninguém, e,

para o art. 41-A, é preciso que tenhamos a particularidade de o benefício ser pessoal.

Eventualmente, podemos, até dentro do contexto, ter até outro tipo de situação:

abuso de poder econômico, dependendo de outros elementos, mas o estabelecido no

art. 41-A, certamente, não.

Sr. Presidente, encerro a minha participação agradecendo mais uma vez à

Assembleia, à Mesa, a oportunidade de o Ministério Público participar deste debate.

Como disseram os demais componentes da Mesa, este debate contribui

positivamente para que todos nós, juristas ou não, sigamos refletindo sobre os temas

de direito eleitoral que estão no nosso dia a dia, desafiando-nos a todo momento.

Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Felipe Martins Pinto, para suas

considerações.

O Sr. Felipe Martins Pinto - Presidente, serei breve e vou-me restringir a uma

simples observação. O inciso LVII do art. 5º prevê o princípio da presunção de

inocência, princípio que entra em vigor com o rompimento de uma estrutura

autoritária ou totalitária de poder. Na França, isso ocorreu com a Revolução

Francesa; na Itália, com a queda do fascismo; em Portugal, com a Revolução dos

Cravos; na Espanha, com o fim do regime de Franco. A primeira vez em que o

princípio foi expressamente previsto numa Constituição brasileira foi na de 1988. O

princípio diz que ninguém será considerado culpado. Não diz em quê, em quais

esferas de relação pessoal, seja interpessoal, seja com órgãos ou empresas.

Quero concluir com uma pergunta: se eu não puder inscrever-me na Ordem, não

puder fazer concurso para o Ministério Público, não puder fazer concurso na

magistratura, se a imprensa puder divulgar meu nome e minha imagem e eu começar

a ser segregado socialmente, se eu começar a ter uma perda de estima pessoal, para

que serve esse princípio? Será apenas para uma formalidade? Será apenas para que
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meu nome não seja lançado no rol dos culpados? Será apenas para isso? Trata-se

de um princípio vazio, formal, adstrito ao processo penal, sendo que o inciso LVII do

art. 5º é cláusula pétrea. Então, não me interessa o que outras normas constitucionais

prevejam, que, em um raciocínio positivista hierarquicamente está superior, pois,

como cláusula pétrea, não limita nenhuma esfera do direito.

Não existe esfera, por mais autônoma que se julgue, que possa desconsiderar a

Constituição. Concluindo, só quero perguntar a vocês: para que vai servir o princípio

se concretamente na minha vida ele não surtiu efeitos? Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Marcello Lavenère para suas considerações

finais.

O Sr. Marcello Lavenère - Sr. Presidente, tomo a liberdade de falar não por mim

mas pela pena do mineiro Ministro Carlos Mário da Silva Velloso. Ele foi Ministro do

Supremo Tribunal Federal, Presidente do Supremo e Presidente do Tribunal Superior

Eleitoral. Há quatro dias, sobre o Ficha Limpa, ele escreveu no “Correio Brasiliense”:

“A segunda questão concerne à presunção de não culpabilidade inscrita no art. 5º,

LVII, da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 15, tendo

como relator o Ministro Celso de Mello, decidiu pela impossibilidade de definir-se,

como causa de inelegibilidade, quando inocorrente condenação criminal transitada

em julgado. Todavia, a questão voltará ao Supremo Tribunal. E penso que a Suprema

Corte poderia reverter o seu entendimento forte em dois argumentos básicos:

primeiro, a Constituição consagra presunção de não culpabilidade e não certeza;

segundo, a Constituição estatui que lei complementar estabelecerá outros casos de

inelegibilidade, além dos que estão nela inscritos, e os prazos de sua cessação, a fim

de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato,

considerada a vida pregressa do candidato. Ora, uma condenação no segundo grau

de jurisdição terá, no mínimo, abalado, seriamente, a presunção de não culpabilidade

e a vida pregressa do candidato, que a Constituição quer que seja boa a fim de

proteger a probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato. E

quem está condenado em segundo grau, por exemplo, pelo tráfico de entorpecentes,

lavagem de dinheiro, peculato ou crime hediondo, não tem vida pregressa regular. Há

de ser considerado, ademais, que os recursos interpostos, a partir do segundo grau,
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são recursos puramente jurídicos, nos quais não se analisam as provas, onde,

portanto, não se examina a justiça da decisão. E restará, por fim, o pedido cautelar de

suspensão da inelegibilidade a que já nos referimos sempre que existir plausibilidade

da pretensão recursal”.

O Ministro Velloso também, Ana Gabriela, é relator de um aresto, a respeito da

inelegibilidade, ou seja, se é pena ou não. Também adiro à ideia de que a

inelegibilidade não é pena. Não sei, Dr. Edson, mas creio que está mais para ser

condição de inelegibilidade do que mesmo inelegibilidade - se for conveniente

aderirmos à possibilidade de separarmos uma coisa da outra. Mera condição de

inelegibilidade. Sei que a Dilma Soares não concorda com isso, mas, de qualquer

forma, não se cuida aqui de ser culpado ou inocente. Esses de ficha suja são

penalmente inocentes, ainda; ou melhor, têm a presunção de inocência penal. Os de

ficha suja têm a presunção de que são inocentes penalmente lá, no Direito Penal.

Alguém perguntou se contrataríamos um desses para a polícia, para a segurança da

Câmara. Não contratamos nem um caseiro, nem uma empregada doméstica se

soubermos que ela é ficha suja. Imaginem para ser Deputado Federal ou

representante do povo!

Na verdade, essa questão da presunção da inocência torna-se uma matéria mais

ou menos superada. Por quê? Porque, quando entrou em vigor a Lei Complementar

nº 64, todos os de ficha suja foram ao STF dizer: “Essa lei não se aplica a essas

eleições de 90, porque cuida de processo eleitoral...”. E o STF disse: “A lei se aplica,

sim”. E aplicou-se a Lei nº 64, de 1990, às eleições de 1990.

Não acredito que o Supremo Tribunal Federal tenha piorado, mas que tenha

mantido a sua consciência jurídica e que vai dizer que se aplica, sim. Vamos tirar os

de ficha suja dessas eleições.

Quero dizer ao Sr. Waldo F. Esteves, que perguntou se o cassado poderá registrar

nova candidatura para Deputado Estadual, que não somente os cassados, mas

também aqueles que renunciaram ao mandato anterior para não serem cassados, se

sancionada o Ficha Limpa, também ficarão sem inscrição. Uma novidade do Ficha

Limpa é a ampliação de inelegibilidade. Praticamente todos os casos eram de três

anos. Agora passará para oito, tirará o ficha suja por oito anos da vida política depois
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das eleições para as quais concorreria ou depois do cumprimento da pena ou então

do término do mandato que deixou de participar.

Devo dizer ao Edmo da Cunha Pereira, do Fórum Mineiro pela Reforma Política,

que vamos, sim, continuar lutando com todo respeito aos princípios constitucionais.

Cumprimento a Maria Amélia pela participação no Movimento Mineiro de Combate à

Corrupção Eleitoral. Nenhum de nós pode ter receio quanto a isso. Refiro-me a

pessoas que participaram da coleta dessas milhões de assinatura, que sofreram na

ditadura, que sofreram todas as formas de repressão nos movimentos sociais, seja na

luta pela reforma agrária, seja na luta pela melhoria das condições penitenciárias.

Não há ninguém que seja constituinte de uma elite que se aproveita dos bens da vida

em detrimento daqueles que não têm acesso a eles. Essas pessoas têm muita

consciência de que estamos palmilhando todos os princípios constitucionais, ainda

que os penalistas, que só veem à frente o Direito Penal, que não veem os Direitos

Constitucional, Eleitoral e Administrativo, pretendam dizer que estamos cuidando aqui

de uma questão do Direito Penal. Não é. Afirmamos que estamos de acordo com

todos os penalistas que consideram a pessoa inocente até ser provada a sua culpa.

Somos de acordo com esse princípio, mas estamos dizendo o que diz o Ministro

Velloso: “Inelegibilidade não constitui pena. Possibilidade, portanto, de aplicação da

Lei de Inelegibilidade, Lei Complementar nº 64, de 1990, a fatos ocorridos

anteriormente à sua vigência.” Disse isso quando era Ministro do Supremo Tribunal

Federal em 1996, pouco depois da aprovação dessa lei.

Deixarei esse texto para a Ana Gabriela, que é uma estudiosa das questões de

elegibilidade e de inelegibilidade. Em sua pessoa cumprimento todos os presentes e

os membros da Mesa pela oportunidade que nos dá de divulgarmos o Projeto Ficha

Limpa, que é de todos nós. Todas as discussões serão superadas, porque será lei.

Brigaremos para que ela se aplique. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. José Anchieta da Silva.

O Sr. José Anchieta da Silva - O Instituto dos Advogados de Minas Gerais agradece

à Assembleia Legislativa a parceria que conseguiu realizar este evento, que, como se

percebe, é tão exitoso. No âmbito do Instituto, agradeço a duas figuras

extraordinárias: Dr. Antônio Ribeiro Romanelli, Diretor do Departamento de Direito
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Eleitoral, que já se ausentou da Mesa; e Dr. Felipe Pinto. Ambos cuidaram, com muita

dedicação, juntamente ao nosso Vice-Presidente, Luiz Ricardo Gomes Aranha, dessa

organização.

Quero, Sr. Presidente, no encerramento da participação do Instituto correalizador

deste evento, propor uma reflexão. E vários fizeram dessa forma. Qualquer lei, caro

Marcelo Lavenère, caro Odilon, não vai mudar a conduta das pessoas.

A lei não muda a realidade das coisas. Quem muda a realidade das coisas são as

pessoas. Se queremos, de fato, eleger apenas os bons, compete a nós, eleitores,

adotarmos esse procedimento. Quero dizer exatamente o seguinte: é a palavra do

eleitor no silêncio das urnas, com sua convicção pessoal, sem processo e sem

acusação. Ele elimina a quem quer eliminar; ele elege a quem quer eleger. Com

essas considerações, termino dizendo que voto é julgamento. Julgamento sem Juiz,

mas definitivo. Com a palavra, com esse julgamento ao seu dispor, S. Exa. o eleitor, a

quem dedicamos este evento.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Rafael Pereira, de Belo Horizonte; ao Tiago

Cardoso, de Campo Belo; ao Jurandir, de Ipatinga, assim como a tantos outros que

participaram deste evento enviando as suas considerações por meio eletrônico ou

pelo 0800 da Assembleia Legislativa.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais e as entidades parceiras manifestam

seus agradecimentos aos ilustres conferencistas, expositores, debatedores,

autoridades, ao público em geral e aos telespectadores da TV Assembleia.

ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/6/2010

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

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

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Padre João;

discurso do Deputado Padre João; votação do requerimento; aprovação; verificação

de votação; ratificação da aprovação - Questão de ordem; suspensão e reabertura da

reunião - Questões de ordem; discursos dos Deputados Paulo Guedes e Arlen

Santiago - 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 - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio

Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília

Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento

- Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - 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 - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander

Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h9min, 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
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constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João em que

solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº

4.350/2010 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão.

Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, esse primeiro requerimento pede

antecipação da discussão do Projeto de Lei nº 4.350, do Deputado Sebastião Costa,

que dispõe sobre o ensino profissionalizante. Entendemos a importância da

profissionalização no Estado de Minas Gerais. É uma ação da educação que, se

verificada ao longo de sete anos, veremos que não avançamos, assim como não

avançamos no ensino superior, com a Uemg ou com a nossa Unimontes. Teve-se de

apelar para a greve, após a qual se formou um grupo de trabalho, mas a expectativa

de se ter avanço é quase zero. Então, quando solicitamos que o Projeto de Lei nº

4.350 seja discutido em primeiro lugar, é porque reconhecemos a importância do

ensino profissionalizante em Minas Gerais; reconhecemos, ao mesmo tempo, o

abandono, o descaso ao longo de sete anos com relação aos cursos superiores e

profissionalizantes. Reconhecemos também a importância do projeto, da iniciativa do

Deputado Sebastião Costa, mas não podemos ser indiferentes a outras atuações

relacionadas à educação, à profissionalização. Minas Gerais, o Brasil avançou muito.

Graças a esse avanço, à abertura para importações, com possibilidades de o Brasil

exportar, houve muito avanço das empresas de Minas. E a grande demanda dessas

empresas é por força de trabalho qualificada. Então, o grande gargalo para o

desenvolvimento de Minas Gerais está na ausência de profissionalização. O que se

pede é uma readequação - por iniciativa do Deputado Sebastião Costa -, uma revisão

do ensino profissionalizante, que é essencial para garantir o verdadeiro avanço. Há

áreas em expansão, como em Jeceaba, São Brás, Congonhas, Ouro Branco e Ouro

Preto. Às vezes, a própria empresa tem de criar cursos para capacitar jovens,

homens e mulheres, porque não há força de trabalho qualificada. Por isso solicitamos

a antecipação da discussão do Projeto de Lei nº 4.350. Esse é o teor do nosso

requerimento.
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Os Deputados têm a pauta em mãos, e os projetos que estão em votação

permanecem na mesma ordem. Com esse requerimento, estamos alterando apenas

a ordem dos que estão em discussão, entre eles o da própria Mesa da Assembleia.

Aproveito para parabenizar V. Exa. e toda a equipe pelo trabalho de direcionamento

estratégico da Assembleia Legislativa do Estado, que estende o planejamento até

2020. Seria interessante, Deputado Adelmo, que se tivesse estendido mais, por 12

anos, e não, 10, e chegaríamos a 2022, quando completamos 200 anos da

Independência. Cabe discutir o papel da Assembleia na virada do segundo século da

Independência.

Esse projeto da Mesa daria lugar, então, ao da profissionalização, pois entendemos

a urgência e a importância do tema em Minas Gerais. Mas lamentamos a ineficiência

e a omissão do Estado no que diz respeito à matéria. Foram necessárias iniciativas

do próprio governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social e

Combate à Fome, em parceria com as empresas, para possibilitar qualificação

profissional em tempo recorde. E essa não é a mesma profissionalização, pois a outra

exige um tempo maior para qualificar os nossos jovens e mesmo os adultos, uma vez

que existe demanda de força de trabalho, mas não há qualificação dos interessados.

É ilusão dizer que haverá um grande progresso no Norte de Minas porque lá será

instalada tal empresa, se não trabalhamos a tempo com a qualificação profissional e

com uma readequação dessa qualificação na região.

Ao anteciparmos a discussão do Projeto de Lei nº 4.350, ao mesmo tempo

denunciamos a inexistência de um conjunto de ações que garantam essa qualificação

profissional em Minas Gerais. Isso emperra o desenvolvimento, pois um

empreendimento que poderia tornar-se realidade dentro de um ano acaba não

acontecendo, pois o próprio empreendedor tem de gastar todo esse tempo para,

primeiro, qualificar a força de trabalho na área. Entendemos que a gestão do governo

é eficiente quando enxerga todas as demandas do Estado, sobretudo a dos

trabalhadores e trabalhadoras, que, às vezes, têm oportunidade de emprego, mas

não recebem apoio do poder público para se prepararem para o mercado de trabalho.

Existe a demanda do emprego, mas a pessoa não está habilitada, já que não teve

condição de frequentar um curso profissionalizante. Lamentamos a omissão do
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Estado no que tange à formação em nível acima do 2º grau, seja o ensino superior -

como já disse, a calamidade em relação tanto à Unimontes como à Uemg - , seja a

profissionalização.

Na nossa região há um “boom” na demanda. Às vezes precisamos importar força

de trabalho, buscando-a em outros Estados. Isso é uma vergonha. Discutimos aqui

na Assembleia a situação dos trabalhadores da Gasmig, como os soldadores. Há

muita gente de fora. Dezenas de integrantes de um grupo de pouco mais de 100

trabalhadores eram de outros Estados, em virtude da ausência de formação no

ensino profissionalizante em Minas Gerais.

Esse é o teor do nosso requerimento. Solicitamos que os projetos que estão em

discussão sejam apreciados em primeiro lugar. Esperamos que o Líder do Governo

compreenda o que queremos com esse requerimento. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Padre João - Verificação de votação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que

permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 48 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, ratificada a aprovação do requerimento.

Questão de Ordem

O Deputado Mauri Torres - Solicito a suspensão da reunião, Sr. Presidente.

Suspensão da reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 8 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
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O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questões de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - Solicito recomposição de quórum, para votarmos o

projeto da mata seca.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Paulo Guedes que o primeiro

projeto da pauta encontra-se em prosseguimento de votação. Portanto, tem

precedência na apreciação. Para que possamos apreciar o projeto da mata seca, em

primeiro lugar é necessária a aprovação de requerimento de inversão de pauta,

subscrito pela totalidade do Colégio de Líderes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, podemos votar os dois. Estamos de

acordo. A Bancada de Oposição, nosso bloco está de acordo em que se vote.

O Sr. Presidente - Mas deve haver quórum e o acordo de lideranças.

O Deputado Paulo Guedes - A Bancada do governo é que está impedindo o

quórum. Foi o Líder do governo que pediu para esvaziar o Plenário. A Bancada de

Oposição está firme para votar a favor do projeto da mata seca. Estão nos culpando

por isso e estamos todos aqui para votar a favor do projeto da mata seca.

O Sr. Presidente - A Presidência volta a esclarecer o Deputado que, havendo

acordo de liderança para inversão de pauta, a Presidência coloca o projeto da mata

seca em votação.

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, mais uma vez vemos tanto prosperar a

inverdade. O Líder do PT entra com requerimento para fazer inversão de pauta. O

Paulo Guedes vem e coloca uma situação que não é verdadeira, de que o projeto é

da mata seca.

O Deputado Paulo Guedes - Art. 164, Sr. Presidente. Fui citado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado

Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Quero dizer ao Deputado Arlen Santiago que em

momento algum pedimos para inverter a discussão. O segundo projeto era o da mata

seca, e estamos de acordo para votá-lo. Toda a bancada da Oposição está pronta

para votar. Quem pediu o esvaziamento do Plenário foi a Liderança do Governo.

Todos viram o Líder do Governo pedindo aos Deputados que esvaziassem o
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Plenário. Não há ninguém cego aqui, como também não há ninguém inventando

coisas. Não precisamos inventar nada. Todos estão vendo. Estamos pensando que o

governo é quem não quer votar o projeto da mata seca, quer condicionar a votação

desse projeto a outros. Aí é outra questão. Sempre que há algo de interesse do Norte

de Minas, é dessa maneira. Mas quando votaram o ICMS Solidário, que retirou tudo e

não redistribuiu nada, a bancada do Triângulo, que era minoria, conseguiu impor a

sua vontade nesta Casa. Agora, para votar o projeto do Norte de Minas, todos do

governo querem impor outros projetos. Os outros projetos do governo não têm nada a

ver com o projeto da mata seca. Estamos prontos para votar. Desde a semana

passada, a bancada da Oposição está pronta para votar o projeto de lei do Deputado

Gil Pereira. Hoje havia quórum e vimos... Sr. Presidente, gostaria de reafirmar que

estamos prontos para votar. Quero dizer ao Deputado Arlen Santiago que, já que ele

é do Norte de Minas, deveria somar conosco. Não é hora de fazer esse tipo de

acusação, pois a nossa bancada está pronta para votar. Quem não está querendo

votar é a bancada governista. Gostaria de solicitar ao Sr. Presidente que depois

fizesse uma advertência, pois é falta de educação do Deputado Arlen Santiago ficar

invadindo os microfones para interromper um colega. Ele teve oportunidade de falar.

Eu ainda tenho 2 minutos e gostaria de concluir. Reafirmo que a nossa bancada está

aqui, de pé, pronta para votar. Quem está esvaziando o Plenário, reafirmo, é a

Liderança do Governo, e não o Bloco da Oposição. Eu, como parlamentar do Norte

de Minas, que defende a aprovação desse projeto, conversei com a bancada da

Oposição, com o Bloco PT-PCdoB-PMDB, e todos estão aqui para votar

favoravelmente desde a semana passada. O governo não está deixando votar o

projeto. Ficou claro hoje que, para votar o projeto da mata seca, empurra-se goela

abaixo uma série de outros projetos, e isso não estava combinado. Uma coisa não

tem nada a ver com a outra. Portanto, pedimos sensibilidade da bancada governista,

do Deputado Mauri Torres, Líder do Governo, para que chame os Deputados da base

governista para votarmos ainda hoje o projeto do Deputado Gil Pereira. Queremos

votar. Defendemos esse projeto, pois sabemos da importância que ele tem para toda

a agricultura do Norte de Minas, para os agricultores, para os assentamentos de

reforma agrária, para o Projeto Jaíba e para todos os projetos em andamento daquela
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região. Portanto, faço um apelo ao Líder do Governo para que chame os Deputados

da base governista que estão nesta Casa. Havia aqui mais de 50 Deputados, aos

quais foi solicitado pelo Líder do Governo que se retirassem. Não estou inventando

isso, pois eu vi. Todos aqui viram, quando o Deputado Mauri Torres pediu que a

bancada governista saísse do Plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Arlen Santiago - Solicito a palavra pelo art. 164, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado

Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago - Vimos o primor da educação do Deputado Paulo

Guedes, que sempre tenta distorcer os fatos. Há quatro meses que não se vota nada

nesta Casa. Todos os dias há um requerimento brilhante do Deputado Padre João,

Líder do PT, em que solicita a inversão da pauta, verificação ou organizando as

coisas. Hoje há quórum, mas entrou um requerimento, daí a pouco outro. Enfim,

ficamos vendo o que sempre temos. Por exemplo, a questão dos aposentados; 7,7%

é o aumento dos aposentados, que o Congresso votou, que o Deputado Paulo Paim

defende, mas a outra parte do PT é contra. Então, fica o Deputado Paulo Guedes. Sei

que ele está pressionado. Ele está querendo que se vote a questão da mata seca,

como nós queremos, mas sempre a outra parte da bancada, que ontem definiu o seu

candidato a Governador, já tem candidato a Presidente, então, essa turma aí, um vai

de um lado, o outro vai do outro. E vem o primor de educação desse Deputado Paulo

Guedes, que sempre prima pela educação, contar uma história, que não é verídica,

para a população. Há um mês não se vota nesta Casa, porque há obstrução do PT.

Não sei. Quer dizer, emendas que não foram pagas para entidades, foi o TSE que

definiu isso. Temos as nossas. O governo pega e paga o que pode ser pago. Contra

a lei, não tem jeito. Agora, a obstrução é mantida, é colocada, dificulta-se. Sabemos

que estamos em um período caminhando para as convenções partidárias, em que

todos têm suas ocupações. E emenda aqui não se vota nesta Casa. E não se vota

por quê? Porque há obstrução. De quem? Da bancada da Oposição. É isso o que

temos de entender. Está aqui? Não fez oposição? Não foi feito o requerimento? Um,

dois requerimentos, Sr. Presidente? Então, ficamos vendo aí como é que se tenta

confundir a questão da opinião pública, distorcendo os fatos. Caro Deputado Paulo
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Guedes, V. Exa., que nos orienta tanto aqui, principalmente na área da educação,

com sua educação privilegiada, Deputado Paulo Guedes, queremos pedir-lhe

desculpa se por acaso houve alguma ofensa a V. Exa. Agora, sei que V. Exa. está

premido por votar, mas sua bancada quer obstruir. O que se pode fazer? Agora, vão

ter os Deputados de ficar aqui: “um requerimento, dois requerimentos, três

requerimentos”... Chega 21 horas... Não, tem de chegar, olhar. É interesse? É. Mas

da bancada inteira? Ou vai ser o seguinte: Paulo Pain é a favor dos aposentados, o

Vacarias é contra. O fator previdenciário, o governo federal não quer deixar passar,

em que todo o mundo votou, dizia: “Vai vetar, vai vetar!” É contra o aposentado. São

mais de 8 milhões de pessoas - contra os aposentados. Não falo nem das outras

coisas, como a tabela do SUS, que é uma vergonha, quebrando todos os hospitais do

Brasil que atendem ao pessoal mais carente. É uma vergonha. Se o Boris Casoy

lesse a tabela do SUS, veria a vergonha que é. Então, temos de organizar, menos

blá-blá-blá, e vamos votar. Ou se vota a favor ou se vota contra. Quem tiver mais voto

define. Agora, requerimento, o jeito é recorrer ao Regimento Interno, é legal, mas

acho que não está sendo o ideal com a população do Norte de Minas. Vem o

Deputado Paulo Guedes dizer aqui que o PT não faz obstrução. Vamos querer pegar

os Deputados que querem votar essa questão da mata seca e outras questões, como

o Fundo de Habitação, por exemplo? Minas Gerais vai perder um grande dinheiro, se

não votarmos no Fundo de Habitação. E toda hora há obstrução. Obstrução. É isso o

que se quer? Que Minas Gerais perca dinheiro, que pode ser usado em casas

populares que podem ser habitadas pelos carentes? É isso o que essa bancada

quer? Não acredito. Está na hora de pedir uma reunião, de conversar. Vocês estão

vendo aqui. Há um mês que a bancada do Norte se senta aqui com frequência. Aí

vem requerimento. Vem requerimento. Requerimento do Líder. Requerimento do

Deputado Padre João. Aí o Paulo Guedes vem e diz: “Quem não está aqui é a outra

bancada”. Gente, não vamos distorcer os fatos. Vamos ter a consideração de

colegas, e até com o colega Paulo Guedes, que sei que está querendo votar a mata

seca. Ele não queria essa obstrução de um mês que o PT tem feito.

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 as extraordinárias de amanhã, dia 9, às 9 e às 20 horas, nos termos

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

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/6/2010

Presidência do Deputado José Henrique

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

Fase: Questão de ordem - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 2.955/2008; aprovação; verificação de votação; inexistência

de quórum para votação e para a continuação dos trabalhos; anulação da votação -

Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho

Patrus Filho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio

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

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró

Marra - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento

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

Corrêa - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana

- Mauri Torres - Padre João - Pinduca Ferreira - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa

- Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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



____________________________________________________________________________
741

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

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

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e de

requerimentos.

Questão de Ordem

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, ontem, em minha fala, quando fiz

referência ao projeto de resolução, de iniciativa da Mesa, sobre o planejamento

estratégico, disse que era 2020 e até sugeri que o ideal seria até 2022, quando

celebraríamos o centenário da República. Foi uma fala espontânea, queria referir-me

ao bicentenário da Independência, e não da República. Era só essa correção na ata,

se possível, para que não haja problemas em virtude de uma fala equivocada de

minha parte. Obrigado.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 2.955/2008.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados

que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que

permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 22 Deputados. Portanto, não há quórum para
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votação nem para a continuação dos trabalhos. A Presidência torna sem efeito a

votação.

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 4.144/2010, 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 ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/5/2010

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Dimas Fabiano e Luiz Humberto Carneiro, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 2.955/2008, 3.677, 3.685, 3.692, 3.757, 3.999, 4.019,

4.063, 4.133/2009, 4.139, 4.141, 4.194, 4.199, 4.215, 4.227, 4.229, 4.272, 4.278,

4.280, 4.299, 4.313 e 4.314/2010 (Deputado Dimas Fabiano); 4.319, 4.320, 4.323,

4.324, 4.325, 4.328, 4.333, 4.339, 4.340, 4.341, 4.342, 4.353, 4.357, 4.358, 4.375,

4.377, 4.393, 4.394, 4.406 e 4.410/2010 (Deputado Luiz Humberto Carneiro). 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 2.955/2008 e 4.149/2010. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem
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do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

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

aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.677, 3.685,

3.692, 3.757, 3.999, 4.019, 4.063, 4.133/2009, 4.139, 4.141, 4.194, 4.199, 4.215,

4.227, 4.229, 4.272, 4.278, 4.280, 4.299, 4.313, 4.314, 4.319, 4.320, 4.323, 4.324,

4.325, 4.328, 4.333, 4.339, 4.340, 4.341, 4.342, 4.353, 4.357, 4.358, 4.375, 4.377,

4.393, 4.394, 4.406 e 4.410/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 9 de junho de 2010.

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

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 1º/6/2010

Às 15h29min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Carlos Gomes e Dilzon Melo, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Padre João. 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 pareceres de redação final e

proposições da Comissão e comunica o recebimento de cópia do documento da

Presidência da Casa informando sobre a designação de Deputados para a

composição de comissão de representação em Patos de Minas, publicado no “Diário

do Legislativo” de 21/5/2010. 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 4.456/2010 com a Emenda nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Dilzon Melo, redistribuido).

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
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votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs:

2.626/2008 (relator: Deputado Carlos Gomes) e 3.714/2009 (relator: Deputado

Domingos Sávio), que receberam parecer por sua aprovação com a Emenda nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça; e 3.776/2009 (relator: Deputado Dilzon Melo).

Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 6.017/2010. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 3.361 e 3.757/2009; 4.272 e 4.278/2010. 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 Padre João (5) em que solicita ao IEF o

desenvolvimento de um plano de manejo que possibilite a preservação, a

permanência e a garantia do extrativismo para as comunidades (famílias) tradicionais

da região do Alto Rio Pardo; em que solicita sejam encaminhados ao Ministério

Público (Seção de Conflitos Agrários), à Secretaria de Estado Extraordinária para

Assuntos de Reforma Agrária (Seara) e ao Iter as notas taquigráficas da audiência

pública realizada no dia 24/5/2010 em Rio Pardo de Minas e os documentos

recebidos no referido evento, para que tomem as providências cabíveis; em que

solicita o empenho da Seara em regularizar as áreas de conflitos entre as famílias

tradicionais e as cooperativas, visando à permanência delas no local; em que solicita

à Seara a instalação de uma Câmara Técnica Auxiliar do Iter, composta por

representantes do Sindicato, do Centro de Agricultura Alternativa - CAA -, da

Comissão Pastoral da Terra - CPT - e do Incra para aprovar as propostas e mediar os

conflitos relacionados com a terra na região de Rio Pardo de Minas; e em que solicita

seja realizada audiência pública no Município de Campo do Meio para debater os

problemas gerados com o processo de falência da Companhia Agropecuária Irmãos

Azevedo - Capia -; Elmiro Nascimento em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para

debater a questão da revisão do crédito presumido e a pauta para a cobrança de

impostos sobre o feijão; e Antônio Carlos Arantes (3) em que solicita seja enviado

ofício à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento solicitando
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sejam atendidas as atividades de pecuária, silvicultura e aquacultura, entre outras,

pelo Programa Minas + Seguro; sejam enviados ofícios às Secretarias de Estado de

Planejamento e Gestão e da Fazenda, solicitando estudos que visem à ampliação

dos recursos destinados ao Programa Minas + Seguro; e que seja enviado ofício ao

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento solicitando a expansão dos

recursos para subvenção do seguro agrícola aplicado no Estado, tendo em vista ser o

atual montante incipiente para atender às demandas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

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

LEGISLATURA, EM 2/6/2010

Às 10h36min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Gláucia Brandão

e Ana Maria Resende (substituindo o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por indicação da

Liderança do BSD) e o Deputado Carlin Moura, membros da supracitada Comissão.

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

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Ana Maria

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

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

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

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofício de Vereadores da Câmara Municipal de Arcos, em que manifestam apoio às

reivindicações dos servidores da rede pública estadual de ensino; e de

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

parênteses: ofícios 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; do Sr. José Santana Emerick, Presidente

da Câmara Municipal de Martins Soares; da Sra. Judite Medeiros da Silva, Presidente
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da Câmara Municipal de Nanuque; da Sra. Isabel Pereira de Souza, Presidente da

Prodemge (20/5/2010); do Sr. Carmo César de Campos Carneiro, Professor da Rede

Estadual de Ensino; e da Câmara Municipal de Alpinópolis (28/5/2010). 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. Após discussão e votação, é

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 4.398/2010, que recebeu parecer por

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

Requerimentos nºs 6.178, 6.190, 6.193, 6.194 e 6.207/2010. Submetidos a discussão

e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 921/2007; 3.677, 3.999, 4.133/2009; 4.139, 4.141, 4.199, 4.215,

4.227, 4.229, 4.299, 4.319, 4.333, 4.339 e 4.357/2010. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Carlin Moura.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/6/2010

Às 15h11min, 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 divulgar os

mecanismos de fomento à cultura apresentados no Fórum Metropolitano de

Secretários e Gestores da Cultura, colocados à disposição dos Municípios, dos

produtores culturais e de outros profissionais da área pelo Estado de Minas Gerais. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Nora

Vaz de Mello, Superintendente de Fomento e Incentivo à Cultura da Secretaria de

Estado de Cultura; Isabella Virgínia Freire Biondini, Pesquisadora da Fundação João

Pinheiro; Kelly Cardozo, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Gerente

de Patrimônio Cultural de Sabará; Angélica Grellmann Breunig, Gerente de Cultura da

Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Pedro Leopoldo; e os Srs. Carlos
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Henrique Rangel, Diretor de Promoção do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais - Iepha -; José Osvaldo Guimarães Lasmar, Diretor-Geral

da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte; e Cleber

Bispo dos Santos, Coordenador de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura de

Florestal, 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.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Miranda - João Leite.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 2/6/2010

Às 15h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Guedes,

Wander Borges e João Leite (substituindo o Deputado Ademir Lucas, por indicação

da Liderança do BSD), 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 João Leite, dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir,

comunica o recebimento de ofício do Sr. Fernando de Barros Magalhães,

Coordenador Regional Sul do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia do Estado - Crea-MG -, informando a formalização de pedido de reunião

com a Associação de Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e Técnicos de Pouso

Alegre - Aepa -, com a finalidade de apresentar estudos e propostas de ocupação da

área pertencente ao Exército nesse Município. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
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dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 6.228 e 6.251/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

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

Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Paulo

Guedes em que solicita seja realizada audiência pública com a finalidade de debater

os critérios impostos pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF - para a legalização

dos assentamento de reforma agrária no Norte de Minas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2010.

Paulo Guedes, Presidente.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

7/6/2010

Às 10h15min, comparecem na Câmara Municipal de Poços de Caldas o Deputado

João Leite, membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado

Carlos Mosconi. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, declara-a

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a debater,

em audiência pública, questões relativas à segurança pública no Município e região.

A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Gláucia

Aparecida Boaretto, Vice-Prefeita de Poços de Caldas, e os Srs. Marcus Eliseu Togni,

Presidente da Câmara Municipal de Poços de Caldas; Sérgio Luis Krizanski,

Secretário Municipal de Defesa Social, representando o Sr. Paulo César Silva,

Prefeito Municipal de Poços de Caldas; Helênio Romualdo Almeida, Inspetor da

Polícia Rodoviária Federal em Poços de Caldas, representando o Sr. Waltair

Vasconcelos Sobrinho, Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Minas

Gerais; Cel. PM José Dimas da Silva Fonseca, Comandante da 18ª Região da Polícia

Militar, representando o Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da

PMMG; Ten. Douglas Martins Soares, Comandante da 2ª Cia. de Bombeiros Militares
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de Poços de Caldas, representando o Cel. BM Gilvan Almeida Sá, Comandante-Geral

do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais; Antônio Carlos Correa de

Faria, Chefe do 18º Departamento da Polícia Civil, representando o Sr. Marco Antônio

Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Bruno Pinto

Rodrigues, Defensor Público, representando o Sr. Belmar Azze Ramos, Defensor

Público-Geral; Gustavo Henrique Neves Machado, Diretor de Relações Institucionais

da Secretaria de Esportes e da Juventude, representando o Sr. Cloves Eduardo

Benevides, Subsecretário de Políticas Antidrogas da Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude, 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. 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, 8 de junho de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 10/6/2010, as seguintes comunicações:

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. José Ocacir de Souza,

ocorrido em 29/5/2010, em Visconde do Rio Branco. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento da Sra. Maria Marta de

Freitas Pinto, ocorrido em 8/6/2010, em Pouso Alegre. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Othon de Souza

Rego, ocorrido em 9/6/2010, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de aplauso ao Sr. Dilson Pereira da Silva, proprietário do Grupo Arcom, pela
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realização da terceira expansão do Center Shopping, em Uberlândia (Requerimento

nº 5.924/2010, do Deputado Weliton Prado);

de aplauso ao Sr. Élsio Pereira da Silva, proprietário do Center Shopping, em

Uberlândia, pela realização da terceira expansão do empreendimento (Requerimento

nº 5.925/2010, do Deputado Weliton Prado);

de aplauso ao Sr. William Costa Dias, Superintendente do Center Shopping, em

Uberlândia, pela realização da terceira expansão do empreendimento (Requerimento

nº 5.926/2010, do Deputado Weliton Prado);

de congratulações com o Sr. Francisco José L'Abbate Neto pelos serviços

prestados como Presidente da Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas

(Requerimento nº 5.935/2010, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Eduardo Rocholi por sua posse no cargo de

Presidente da Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas (Requerimento nº

5.936/2010, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas pela

posse de sua nova diretoria (Requerimento nº 5.937/2010, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Sra. Maura Lúcia Lopes Mascarenhas por seus 30 anos

de colunismo social (Requerimento nº 5.938/2010, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a equipe de vôlei do Montes Claros pela conquista do vice-

campeonato na Superliga Masculina de Vôlei de 2010 (Requerimento nº 5.977/2010,

do Deputado Carlos Pimenta);

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, no Empretec Women in Business Award de

2010 (Requerimento nº 5.989/2010, do Deputado Almir Paraca);

de congratulações com o Sr. Julio Gomes Ferreira, extensiva aos demais membros

da diretoria, por sua posse no cargo de 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 (Requerimento nº 5.991/2010,
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do Deputado Inácio Franco);

de congratulações com a Empresa de Viação Irmãos Teixeira Ltda. pelo 51º

aniversário de sua fundação (Requerimento nº 5.995/2010, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva);

de congratulações com o Desembargador João Mariosi pela sua posse como

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (Requerimento nº

6.002/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Cambuí pelos 118 anos de fundação

desse Município (Requerimento nº 6.003/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Cambuquira pelos 101 anos de fundação

desse Município (Requerimento nº 6.004/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Santa Rita do Sapucaí pelos 118 anos de

fundação desse Município (Requerimento nº 6.005/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva);

de aplauso à Federação das Associações de Pais e Alunos das Escolas Públicas

de Minas Gerais pelos 22 anos de sua fundação (Requerimento nº 6.006/2010, do

Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Wilson Nélio Brumer por sua posse como Presidente

da Usiminas (Requerimento nº 6.008/2010, do Deputado Jayro Lessa);

de aplauso ao Sindicato da Indústria Extrativa Mineral - Sindiextra - pelos 10 anos

de realização da Equipo Mining (Requerimento nº 6.024/2010, do Deputado Doutor

Viana);

de apoio à Proposta de Emenda à Constituição nº 544/2002, em tramitação na

Câmara dos Deputados, a ser encaminhada aos Deputados Federais mineiros

(Requerimento nº 6.025/2010, do Deputado Duarte Bechir);

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 (Requerimento nº 6.026/2010, do Deputado Gil

Pereira);

de congratulações com a direção, os funcionários, voluntários, parceiros e usuários

da Fundação Conscienciarte pelo 18º aniversário de sua fundação (Requerimento nº
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6.110/2010, do Deputado Almir Paraca);

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 (Requerimento nº 6.113/2010, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Robson de Andrade por sua eleição e posse no cargo

de Presidente da Confederação Nacional da Indústria - CNI (Requerimento nº

6.115/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

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 (Requerimento nº 6.116/2010, do Deputado Fahim

Sawan);

de congratulações com a comunidade de Passos pelos 152 anos de adoção desse

nome pelo Município (Requerimento nº 6.189/2010, do Deputado Antônio Carlos

Arantes);

de congratulações com a Universidade José do Rosário Vellano - Unifenas - pelos

38 anos de sua fundação (Requerimento nº 6.190/2010, do Deputado Delvito Alves);

de congratulações com a comunidade de Cássia pelo 120 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 6.191/2010, do Deputado Domingos Sávio);

de congratulações com o Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima por sua posse

como Secretário de Fazenda (Requerimento nº 6.192/2010, do Deputado Duarte

Bechir);

de congratulações com a Escola Estadual Professor Zama Maciel, de Patos de

Minas, pelos 50 anos de sua criação (Requerimento nº 6.193/2010, do Deputado

Elmiro Nascimento);

de congratulações com a Escola Estadual Dom Pedro I pelos 85 anos de sua

fundação (Requerimento nº 6.207/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com a comunidade de Passos pelos 162 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 6.216/2010, do Deputado Domingos Sávio).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2010

ATAS

ATA DA 18ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 10/6/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Dinis Pinheiro - Apresentação musical - Entrega de placa - Palavras do Sr. José

Salvador Silva - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Doutor Viana - Dinis Pinheiro - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Doutor

Rinaldo Valério - Sebastião Costa.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário para proceder à leitura 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 a homenagear o Hospital Mater Dei pelos 30

anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. José Salvador

Silva, Presidente do Hospital Mater Dei; Jarbas Soares Júnior, Procurador de Justiça;

José Santana, Deputado Federal e Presidente desta Casa no período de 1981 a

1982; e Marcelo Gouveia Teixeira, Secretário de Saúde da Prefeitura de Belo

Horizonte, representando o Prefeito Municipal, Márcio Lacerda; a Exma. Sra. Maria

Elvira Salles Ferreira, Vice-Presidente da Associação Comercial de Minas; e o Exmo.
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Sr. Deputado Dinis Pinheiro, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença do Exmo. Sr. Ivan Diniz, Prefeito

Municipal de Baldim.

Execução do Hino Nacional

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

pelo Trio Amadeus, que é composto por Marcelle Chagas, Rafael Marcenes e Fábio

Lopes.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Dinis Pinheiro

Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais, representando o Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto

Coelho, Presidente desta Casa - aproveito a oportunidade para saudar a D. Célia de

forma muito fraterna -; Dr. José Salvador Silva, Presidente do Hospital Mater Dei, a

quem quero saudar com muito carinho e entusiasmo, assim como a sua senhora,

filhos, familiares - esta família iluminada e abençoada; Dr. Jarbas Soares Júnior,

Procurador de Justiça; Deputado Federal José Santana, fraterno amigo, que, de

forma muito brilhante, presidiu esta Casa, a Casa dos mineiros, no período de 1981 a

1982; Exmo. Sr. Marcelo Gouveia Teixeira, Secretário de Saúde de Belo Horizonte e

grande amigo, representando nesta Casa o querido Prefeito Márcio Lacerda; Exma.

Sra. Maria Elvira Salles Ferreira, Vice-Presidente da Associação Comercial de Minas

Gerais e eterna Deputada; senhoras e senhores, pessoal da imprensa, há 30 anos a

nossa Capital foi presenteada, aliás, o nosso Estado de Minas Gerais. Na década de

80, à medida que as tecnologias adotadas pelas instituições hospitalares avançavam,

novos desafios surgiam no campo da medicina. E é nesse contexto de luta,

perseverança e desafio que surge em Belo Horizonte o Hospital Mater Dei, cujo nome

de origem latina invocava e ainda chama sabiamente a proteção da mãe divina.

Representando mais do que uma nova casa de saúde e batizado por palavras latinas

tão fortes, além de especiais, porque nos fazem lembrar carinhosamente a

maternidade. As mães de todas estas minas, as famílias e pais de todas as gerais
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sentimo-nos abençoados pela “mater Dei”.

Tal escolha não poderia rimar melhor com a própria formação de seu fundador, o

ginecologista e obstetra Dr. José Salvador Silva, este fiel observador da maternidade

por formação. Ele pode ser definido também como peregrino. Sim, esta é a palavra:

“peregrinação”. Felizmente para os pacientes do Hospital Mater Dei, Zé Salvador,

como carinhosamente os pacientes também o chamam, não administra o seu ofício

burocraticamente. Há envolvimento, ternura, paixão, responsabilidade e zelo por

quem se instala naquela casa. Salvador empreende uma caminhada de quarto em

quarto, de leito em leito. Visita paciente por paciente, muitas vezes desempenhando o

papel da própria família. Muitos chegam a ele com medo, com receio pelo andamento

de sua saúde e pelo bem-estar do seu corpo. José Salvador, no entanto, atua como

condutor da alma, proporcionando alento, esperança e amparo para os seus

pacientes.

Portanto, senhoras e senhores, esta homenagem dispensa números ou reservas

institucionais. Esta homenagem, Dr. Salvador, salienta o lado humano e o aspecto

social cultivado pelo Hospital Mater Dei nestes 30 anos de jornada, nestas décadas

de enfrentamento das mais diversas problemáticas de saúde e de acolhimento das

mais variadas carências. Homem simples e dedicado, José Salvador tornou seu

hospital um lugar voltado para a esperança, ancorado no delicado curso da vida.

Tornou seu hospital, hoje conduzido por seu filho Henrique, de inegável competência

e capacidade ética, referência para os mineiros, para os brasileiros e para as

brasileiras.

A exemplo do que o pai vem praticando, Dr. Henrique, mastologista e ginecologista,

também peregrina com generosidade e aponta novas perspectivas para os seus

pacientes. Prezado amigo Deputado Doutor Viana, ele trouxe aqui o alívio para as

mulheres, especialmente aquelas que sofrem com o câncer.

Ressalto também, Dra. Célia, o carinho, o cuidado e a segurança com o que há de

mais sagrado neste trânsito humano: as crianças. No momento da primeira

respiração de um indivíduo, a equipe do Mater Dei está de prontidão para receber e

para acolher a vida. E em tantos outros momentos igualmente especiais, a mesma

equipe, com um trabalho coeso e multidisciplinar, também está a postos,
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salvaguardando os mineiros.

O nosso homenageado hoje ultrapassa as fronteiras do Estado. Exemplo de

responsabilidade social, ao considerar a saúde como interface inseparável da boa

cidadania, o Hospital estimula ações de voluntariado junto às comunidades carentes,

aos mais sofridos, aos deserdados da sorte. Também desenvolve programas

gratuitos de promoção da qualidade de vida para todos, com foco na saúde

preventiva, e ainda promove projetos de incentivo abrangendo diversas áreas da

cultura mineira. Essa família de visão dedica-se à medicina não só como profissão;

une a modernidade e a tecnologia como suportes para um bom atendimento, mas

também, e sobretudo, sem deixar de lado a perspectiva dos sonhos e dos ideais. E

são os sonhos que presidem e garantem as grandes realizações dos homens de

bem. O Hospital Mater Dei, no curso desses anos, vem sendo um grande testemunho

de que o sonho, agasalhado, protegido pela espiritualidade que a mãe de Deus

preserva, representa o poder inefável que faz com que a realidade seja construída e

aperfeiçoada segundo a inspiração cristã que a criou.

Senhoras e senhores, é hora de abrilhantar e enaltecer esse modesto

pronunciamento. Para tanto, Dr. Salvador, peço-lhe vênia para recitar parte do

discurso proferido por V. Sa. como orador oficial da turma de formandos em Medicina

da UFMG, para que fique, Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, registrado nos

anais desta Casa Legislativa: “Cremos na medicina que consola e que, consolando,

enxuga lágrimas; cremos na medicina que alivia e que, aliviando, cria esperanças

novas; cremos na medicina que cura e que, curando, traz a felicidade; cremos que é

nosso dever conservar o máximo respeito pela vida humana desde sua concepção;

cremos na medicina que é sacerdócio e que, sendo sacerdócio, nos obriga a curar

algumas vidas, aliviar muitas e consolar sempre.”.

Dr. Salvador, queridos familiares, senhoras, senhores, povo mineiro, esta Casa

Legislativa parabeniza o Hospital Mater Dei pela sua trajetória, pelo seu dinamismo,

pela responsabilidade social, por ser empresa cidadã, pelo compromisso verde com o

meio ambiente e pela virtude de seus fundadores, Diretores, colaboradores em prol

da vida, que é bem supremo, pelos atributos incontáveis dessa família iluminada do

Dr. Salvador. Parabéns, Dr. Salvador, pela bela, pela brilhante lição de vida, pelo
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sacerdócio à medicina, ao próximo, ao ser, ao semelhante, aos mais sofridos, à vida

humana. Parabéns por fazer da saúde instrumento de felicidade. Que Deus continue

abençoando e iluminando o Hospital Mater Dei.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir uma apresentação musical do Coral

Mater Dei, que, sob a regência da maestrina Alessandra Rocha, interpretará a música

“Se essa rua fosse minha”, de autoria popular.

- Procede-se à apresentação musical.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento o Deputado Doutor Viana, representando o Deputado

Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega de placa

alusiva a esta homenagem ao Sr. José Salvador Silva, Presidente do Hospital Mater

Dei. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “Fundado em 1980, o

Hospital Mater Dei se mantém firme em seu propósito de garantir qualidade de vida,

destacando-se pelo trabalho de uma equipe altamente qualificada, comprometida

com a eficiência e com o elevado padrão dos serviços prestados. A instituição

privilegia o caráter humanístico das relações, aliado a uma infraestrutura científica

pioneira. Nas comemorações dos 30 anos de sua fundação, a homenagem da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais a esse hospital, pelo excelente desempenho

e pela valiosa contribuição nos cuidados com a saúde da sociedade mineira”.

O Sr. Presidente - Com muita honra, a Presidência convida o digníssimo 1º-

Secretário desta Casa, amigo e companheiro Deputado Dinis Pinheiro, autor do

requerimento que suscitou esta justa homenagem, para também fazer parte desta

homenagem da Assembleia ao Sr. José Salvador.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. José Salvador Silva

Exmo. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais; Exmo. Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. Dr. Jarbas Soares Júnior,

Procurador de Justiça; Exmo. Deputado Federal José Santana; Exmo. Secretário

Municipal de Saúde Marcelo Gouvêa Teixeira, representando o Prefeito de Belo
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Horizonte, Márcio Lacerda; Exma. Sra. Vice-Presidente da Associação Comercial de

Minas, Maria Elvira Sales Ferreira. Boa noite, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

senhoras e senhores. Tenho certeza de que todos os membros desta augusta

Assembleia sabem que um bom discurso é aquele que tem um bom princípio, porque

todos sabem que vai ser curto, e um bom final, porque deve ser breve e objetivo.

Agradecimentos a V. Exas., Srs. Deputados, com destaque especial para o

Deputado Dinis Pinheiro, que apresentou e requereu a proposta para homenagear o

Mater Dei pelos seus 30 anos. O Deputado Dinis Pinheiro está na sua quarta

legislatura. Bacharel em Direito, foi eleito para seu primeiro mandato em 1994, aos 26

anos. Foi membro efetivo de várias comissões nesta Casa. Autor de várias

proposições, como o projeto que originou a Lei do ICMS Solidário, Lei nº 18.030. Na

eleição de 2006, foi o Deputado Estadual mais votado, com 132.259 votos. No final

de 2009, aprovou emenda de R$2.000.000,00 destinados ao tratamento de

portadores de Alzheimer. Dinis Pinheiro, todo mundo sabe, é discreto, atuante,

disponível e ético.

Cabe também nesta noite um agradecimento especial ao Deputado Doutor Viana,

conhecido meu e da Norma desde que era jovem residente no Hospital Santa Mônica,

sob a batuta do saudoso Petrônio Boechat. Naquele princípio da sua juventude, já

poderíamos prever quem seria o Dr. Viana, que se formou e foi embora para Curvelo,

onde realizou um trabalho tão importante, que hoje é majoritário em toda a região.

Não poderia também deixar de agradecer ao Presidente desta Casa, Deputado

Alberto Pinto Coelho, amigo de longa data, que hoje está aqui representado pela sua

esposa, Sra. Célia. Certamente ele está também se preparando para voos mais altos,

que, com certeza, merece. Tanto ele quanto o Deputado Dinis Pinheiro e o Deputado

Doutor Viana contribuem muito por Minas e pelos mineiros.

Esta Assembleia foi fundada em 31/1/1835, portanto há 175 anos. Vejam que esta

Assembleia foi criada 12 anos depois da Independência do Brasil. Ela foi o símbolo

de uma vocação precoce, libertária e democrática das Minas Gerais. Na revolução de

1964 ocorreu algo interessante: todas as Assembleias do Brasil foram fechadas,

menos uma. Qual? Esta, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, mais

em virtude da força moral dos seus representantes e da força política deste Estado.
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Ela sempre estimulou atividades e ações com o mais elevado espírito público.

A medicina, que hoje representamos, também sempre caminhou lado a lado com os

interesses públicos. Políticos notáveis e médicos exemplares norteiam e sempre

nortearam os nossos passos. O Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira é um exemplo

de médico e de homem público, que aliás empresta o seu nome ao Plenário desta

Casa. O papel da Assembleia Legislativa é de grande importância para a juventude e

para a sociedade como um todo. No passado, permitam-me lembrar dos anos de

1946, 1947 e 1948, quando éramos, eu e José Helvécio, que hoje não pôde estar

presente, pois é Diretor do Hospital, alunos do Colégio Anchieta, localizado na Rua

Tamoios, esquina com Avenida Olegário Maciel. Lá tínhamos um grande mestre,

chamado Newton de Paiva Ferreira, pai da Deputada Maria Elvira. Após o término da

aulas, nós, jovens, subíamos a Rua Tamoios e íamos em direção à Praça Sete, onde

pegaríamos o nosso bonde. Nesse caminho ficava a sede da Assembleia Legislativa,

ou seja, na Rua Tamoios, entre a Rua Rio de Janeiro e a Avenida Amazonas.

Ficávamos nas galerias, como está hoje o Coral Mater Dei, à noite, assistindo às

reuniões, impressionados e arrebatados com a oratória de alguns Deputados que

todos conheceram. Eram os jovens Tancredo Neves e Oscar Dias Corrêa. Os dois,

vibrantes e aguerridos, em campos opostos, mas sempre dando aulas de civismo,

democracia, patriotismo, inteligência e, sobretudo, oratória eloquente.

Também ouvíamos - e não nos esquecemos deles -, o irônico Último de Carvalho, o

bravo Dnar Mendes e o sábio João Lima Guimarães. E a tantos outros. Foram aulas

vivas de idealismo, de ética, de esperança e sabedoria que me marcaram para o

resto da vida. Minha juventude foi influenciada e inspirada por essas lições tantas

vezes repetidas. Jamais imaginei que, 63 anos depois, eu pudesse estar nesta noite

linda de junho rememorando essas vivências e lembranças, falando com orgulho na

tribuna desta instituição, neste Plenário. Até hoje confesso que ainda continuo sendo

estudante, aprendendo muito com V. Exas., o que muito nos enaltece.

E, neste 1º de junho, o Mater Dei comemorou 30 anos. Falar desses 30 anos é falar

também de desejo, de sonho, de ideal, de aprendizado, empreendedorismo e,

sobretudo, de amor no cuidado com a vida. Tarefa árdua? Desafiadora? Grandiosa

para um menino simples, idealista e sonhador de Santana de Pirapama e Baldim?
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Um jovem que estava disposto a “roubar uma parte da sua vida para dedicar aos

sonhos, aos ideais e às realizações que não queríamos que morressem conosco”?

Nossa missão, que se define como um compromisso com a qualidade pela vida,

vem sendo alcançada em virtude do entusiasmo e da identificação de quem faz o dia

a dia do Mater Dei. Vejo tantos deles nesta noite: o nosso corpo clínico e assistencial

e os demais profissionais das diversas áreas.

Sempre acreditamos e buscamos o atendimento personalizado e humanizado.

Sempre acreditamos que a melhor técnica não pode excluir o cuidado, a atenção, o

carinho, o amor e a transparência nas ações com os nossos clientes.

As nossas acreditações ONA (nível III de excelência) e ISO RVA e a NIAHO,

internacionalmente reconhecida, atestam o nosso compromisso de oferecer o melhor

a nossos clientes - clientes que são os nossos pacientes, médicos, funcionários,

convênios e operadoras de saúde, assim como a comunidade na qual o Mater Dei

está inserido.

Por isso também nos orgulhamos de estarmos inseridos e participando de outras

atividades socialmente relevantes - como o Deputado Dinis Pinheiro citava há pouco -

características de uma empresa cidadã, ao contribuirmos de forma permanente para

entidades carentes como creches e casas de repouso para idosos; ao apoiarmos

projetos culturais e artísticos; ao promovermos o esporte, em parceria com o Minas

Tênis Clube, inclusive realizando colônia de férias; e ao instituirmos a participação

nos resultados para todos os funcionários do Mater Dei, desde 1995. No dia 20 de

maio, a colônia de férias foi inaugurada. E, mais, o Mater Dei nunca distribuiu lucros

ou dividendos a seus acionistas, sendo seu crescimento autossustentável.

Meus amigos, o Mater Dei completa 30 anos, o que é um momento emblemático.

Há muito tempo, tenho aprendido com a vida e com as minhas clientes. Aliás, minhas

clientes achavam que apenas elas aprendiam comigo. Na verdade, aprendia muito

mais com elas. Aprendi que podemos prever o futuro das pessoas, quando elas

chegam aos 30 anos. Vejam o Deputado Dinis Pinheiro. Ele tinha 26 anos quando foi

eleito. Nessa idade, as pessoas já demonstram claramente o que poderão ser e a

forma como isso se dará. Srs. Deputados, certamente, até os 30 anos, V. Exas.

sonhavam ou já atuavam e optavam pela política idealista, que constrói um Estado
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mais justo e participativo. Essa previsão não vale apenas para as pessoas, pois pode

ser extrapolada para as organizações. Toda empresa e toda instituição são projetos

vivos, que têm ciclos de desenvolvimento da mesma forma que os seres humanos. O

ciclo evolutivo Adizes para as organizações comprova que, como todo ser vivo, as

empresas nascem e passam pela infância, adolescência e plenitude, podendo evoluir

para a desejada estabilidade ou também para a aristocracia, burocracia,

envelhecimento e morte. A plenitude é o ponto mais favorável na curva do ciclo de

vida de Adizes, quando a organização atinge um equilíbrio, autocontrole, flexibilidade

e empreendedorismo que permitem a renovação e sua durabilidade. Uma

organização morre quando deixa de reagir ao meio ambiente e não atende às

necessidades de seus clientes. Jamais podemos nos esquecer de que não existe

sucesso que não tenha sido precedido de muito trabalho, esforço e dedicação. Esse é

o preço opcional a pagar, pois optar também é renunciar e fazer uma escolha.

E, para finalizar, quais seriam a mensagem, o segredo, a estratégia adotada pelo

Mater Dei para conseguir tudo o que foi feito nestes 30 anos? Entre outras coisas,

estão resumidos em quatro princípios que sempre nortearam nossa longa trajetória

de vida e trabalho. O primeiro diz respeito a gostar do que se faz. Não adianta dedicar

nossa vida a uma atividade com a qual não nos identificamos ou na qual não

percebemos uma utilidade, um valor ou sobretudo algo que pertença a nossa crença.

Quando amamos e temos paixão pelo trabalho que executamos, conseguimos um

diferencial, deixando nele nossa marca pessoal. É exatamente isso que faz toda a

diferença. O desejo e a vontade do homem são forças muito poderosas e

estimulantes. Ao gostar do que fazemos, estamos sempre motivados a prosseguir,

dispostos a sacrifícios e a dar o melhor de nós. Descobrimos, então, que somos muito

mais capazes do que imaginávamos um dia, lá atrás, quando sonhávamos na

juventude.

O segundo princípio é a determinação. Não existe nada importante que seja fácil de

ser construído. As dificuldades são inúmeras, e, na maioria das vezes, precisamos de

um ato de coragem para efetuar atividades das quais não tínhamos conhecimento

prévio. O homem sempre temeu e tem medo do desconhecido.

É certo o ditado: “o importante não é de onde viemos, mas para onde vamos” ou,
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como afirmou o imortal Goethe: “o importante não é onde estamos, mas em que

direção estamos nos movendo”. E, sob esse aspecto, a determinação e a coragem

são fundamentais, pois sem elas aceitamos com passividade, conformismo e

acomodação que as mudanças são difíceis e pouco prováveis.

O terceiro princípio é a persistência com disciplina, sem as quais nada do que

pensamos, projetamos ou sonhamos se torna possível. Manter-se persistente

significa perseverar sempre e colocar em prática nossas crenças e convicções: essa

é a etapa necessária que antecede o alcance de tudo aquilo que pretende ser

durável, consistente, permanente e grandioso.

O quarto e último princípio é compartilhar, formar equipes, selecionar, capacitar e

liderar pessoas, praticando a meritocracia, compartilhando a nossa utopia, pois “um

sonho que se sonha só é apenas um sonho que se sonha só”. Conclusão: gostar do

que se faz, ter determinação, partilhar nossa visão, ter paciência e disciplina,

sobretudo com meritocracia. Estes foram, meus amigos, alguns dos fundamentos

estratégicos para construir e alcançar os 30 anos do Hospital. Estes são princípios

fundamentais - e vocês sabem disso -, que são importantes não somente para a

perenidade do Mater Dei, mas também para as nossas vidas e para todos aqueles

que sonham e trazem dentro de si o desejo da mudança e da superação. E todos

verão, com alegria e esperança, que vai valer a pena ou que valeu a pena viver com

plenitude e integridade e, sobretudo, conviver intensamente.

Agradecemos a todas as autoridades e convidados aqui presentes e também pela

participação do nosso Coral Mater Dei, que tanto nos emociona. Muito obrigado a

todos vocês por participarem da nossa história.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a apreciar mais uma apresentação musical do

Coral Mater Dei, que, sob a regência da maestrina Alessandra Rocha, interpretará as

músicas “Sonho impossível”, versão de Chico Buarque e Ruy Guerra da música “The

impossible dream”, de Joe Darion e Mitch Leigh; e “Pompa e circunstância”, versão

da marcha composta por Edward Elgar.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente
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Com muita alegria, cumprimento o prezado amigo Deputado Dinis Pinheiro, 1º-

Secretário desta Casa e autor do requerimento que deu origem a esta justa e bonita

homenagem. Também cumprimento os Exmos. Srs. José Salvador Silva, Presidente

do Hospital Mater Dei, nosso homenageado de hoje, colega médico; Jarbas Soares

Júnior, Procurador de Justiça, que muito nos honra com sua presença; Deputado

Federal José Santana, querido amigo, que presidiu a nossa Assembleia e hoje é

ilustre representante do Estado na Câmara Federal; Marcelo Gouveia, companheiro

médico, amigo, ex-Secretário de Estado e, hoje, Secretário Municipal de Saúde de

Belo Horizonte, que, com muita honra, representa o Prefeito Márcio Lacerda; e a

Exma. Sra. Maria Elvira, minha querida - quem não gosta dela de quem gostará, Dr.

Salvador? Na sua pessoa, na da Célia, esposa do Deputado Alberto Pinto Coelho,

Presidente da Casa, e na da Dra. Norma, esposa do Dr. Salvador, cumprimento todas

as mulheres aqui presentes e as mulheres mineiras. Cumprimento os colegas

Deputados Antônio Carlos Arantes e Doutor Rinaldo, aqui presentes. É uma alegria

tê-los aqui. Dr. Salvador, eles votaram esse requerimento do Deputado Dinis

Pinheiro, que foi aprovado por unanimidade - é uma alegria para todos nós dizermos

isso ao povo de Minas Gerais.

Cumprimento a família Salvador, depois do casal, todos os filhos e netos - quatro

filhos e dez netos -, o que mostra como a família é eficiente e trabalhadora mesmo,

não há dúvida. Parabéns a essa família. A família é a “cellula mater” da sociedade.

Trata-se de uma família unida, que trabalha e traz desenvolvimento para nossa

Capital, nosso Estado e até além do nosso país. Cumprimento o jornalista Fagundes

Murta, representante da imprensa, representando os amigos do Dr. Salvador,

principalmente das caminhadas das manhãs agora frias de junho. São muitos os

amigos caminhantes. Cumprimento também o Trio Amadeus, que nos brindou com

uma bela execução do Hino Nacional, afinadíssima; e, para a nossa alegria, os

funcionários abnegados do Hospital Mater Dei que compõem o Coral Mater Dei, sob a

regência da maestrina Alessandra Rocha. Pelos aplausos e por todos terem virado o

pescoço para olhar para cima, notamos como foi encantadora e maravilhosa a

interpretação e os cantos que nos proporcionaram.

Senhoras e senhores, telespectadores da TV Assembleia, funcionários da Casa, no
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mundo competitivo em que vivemos, não é fácil para uma empresa chegar aos 30

anos com sucesso. Principalmente se for do ramo hospitalar, no qual o bom

desempenho depende de uma série de fatores, como rigorosa administração,

investimentos contínuos em equipamentos e tecnologia, funcionários qualificados e

atenção especial no atendimento ao público. Cumprindo todos esses requisitos, o

Hospital Mater Dei completa três décadas bem-sucedidas de existência, destacando-

se como uma das mais respeitadas instituições da área de saúde em nosso Estado.

Podemos dizer mais: é uma instituição também reconhecida no âmbito nacional e até

no exterior. Graças ao elevado padrão dos serviços que oferece e,

consequentemente, ao conceito que adquiriu dentro e fora de Minas Gerais, o Mater

Dei foi escolhido como hospital de referência para atender aos participantes do

encontro do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID -, realizado em Belo

Horizonte em 2006, assim como aos artistas do Cirque du Soleil durante sua turnê na

cidade. Da mesma forma, é o mais indicado para personalidades e autoridades que

visitam a Capital mineira. O comprometimento de seus profissionais, o parque

tecnológico avançado e os cuidadosos processos gerenciais garantiram ao Mater Dei

o título de acreditação hospitalar em nível 3, máximo em excelência, conferido pela

certificadora internacional DNV, representada pela Organização Nacional de

Acreditação, reconhecida pelo Ministério da Saúde.

A instituição que homenageamos alcançou também a acreditação internacional de

duas conceituadas organizações estrangeiras, uma da Holanda e outra dos Estados

Unidos. Tornou-se assim o único hospital do Brasil a receber duas certificações de

qualidade em âmbito internacional. A trajetória de evolução do Mater Dei se deve, em

grande parte, à proposta estabelecida desde sua fundação, em 1980: a de buscar a

excelência no atendimento aos clientes, investindo permanentemente em pesquisa,

novas técnicas e serviços de qualidade. Desse propósito surgiria, naturalmente, o

pioneirismo nas áreas médica e administrativa. Podemos ressaltar ainda a política de

recursos humanos do hospital, caracterizada pela promoção do crescimento pessoal

e profissional de todos os que nele trabalham. Assim, desenvolve um programa

permanente de cursos, seminários, pesquisas, publicações, treinamentos e

participação em congressos regionais, nacionais e internacionais. A preocupação



____________________________________________________________________________
765

com o desenvolvimento técnico e científico e a formação permanente de seus

funcionários contribuem para que o Mater Dei se afirme como centro moderno e

avançado de saúde, voltado para o diagnóstico, o tratamento e a prevenção de

doenças. Atento às necessidades e demandas da comunidade em que está inserido,

mantém ainda suas portas abertas para uma abordagem multidisciplinar do ser

humano, por meio de seu centro de estudos e de seis auditórios, nos quais administra

cursos e palestras sobre variados temas vinculados à saúde física e espiritual.

Dentro de uma perspectiva humanística, procura também estabelecer-se como local

em que as pessoas, para superar tristezas, angústias e experiências dolorosas,

tenham respeito, conforto e carinho, em um ambiente favorável à recuperação e aos

sentimentos positivos.

Cumprimentamos todos os funcionários, parceiros e dirigentes que contribuíram

para a construção e o êxito do Mater Dei, especialmente seu Diretor-Presidente, José

Salvador Silva, que soube unir seus valores pessoais ao ideário da medicina e ao

espírito empreendedor que impulsiona os grandes projetos e os grandes homens.

Parabéns ao jovem, maduro e excelente Hospital Mater Dei, edificado no trabalho, na

construção da saúde em todos os níveis, na dedicação e abençoado por Deus, sendo

também protegido pela Virgem Maria, mãe de Deus e nossa mãe também. Sucesso

sempre. 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 especial de segunda-feira, dia 14, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 26/5/2010

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Duarte Bechir e Carlos Gomes (substituindo a Deputada Cecília Ferramenta, por

indicação da Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB), membros da supracitada
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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; em seguida, comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios da Sra. Ana Lúcia de Almeida Gazzola, Secretária de

Desenvolvimento Social, encaminhando o primeiro número dos “Cadernos da Caade”;

e do Presidente desta Casa designando o Deputado Elmiro Nascimento para

participar da Comissão de Representação da 52ª Festa Nacional do Milho -

Fenamilho -, a realizar-se no período de 21 a 30/5/2010, em Patos de Minas. 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 3.740, 3.949,

4.067/2009, 4.277, 4.417, 4.418, 4.426, 4.432/2010 (Deputado Ivair Nogueira), 4.435,

4.440, 4.444, 4.449, 4.452 com a Emenda nº 1, 4.453, 4.454 com a Emenda nº 1,

4.457 com a Emenda nº 1, 4.463/2010 (Deputado Elmiro Nascimento), 4.464, 4.467,

4.472, com a Emenda nº 1, 4.473, 4.484/2010 com a Emenda nº 1 (Deputado Walter

Tosta), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.198 e 6.199/2010. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2010.

Rosângela Reis, Presidente - Elmiro Nascimento - Zé Maia.

ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

7/6/2010

Às 9h6min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da
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reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir, em audiência pública, denúncia sobre atuação de grupo

de extermínio e violação dos direitos humanos no Município de São José da Lapa. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Denilson

Martins, Vice-Presidente do Sindpol-MG; Paulo Vaz Alkimin, Ouvidor de Polícia do

Estado; Edson José Pereira, Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do

Estado; Fábio Silva Tasca, Delegado de Polícia, representando Geraldo de Morais

Júnior, Corregedor-Geral da Polícia Civil de Minas Gerais; Amilton Eustáquio Félix,

Inspetor de Polícia; Daniel de Oliveira Malard, Promotor de Justiça da Comarca de

Vespasiano, 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. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

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

Sala das Comissões, 9 de junho de 2010.

Durval Ângelo, Presidente - Dilzon Melo - Duarte Bechir.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/6/2010

Às 13h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão e

Eros Biondini, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

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

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

discutir a minuta do projeto de lei que inclui os catadores de materiais recicláveis no

Regime Geral de Previdência Social. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir os Srs. Mário Borges do Amaral, Coordenador Regional do

Programa de Educação Previdenciária, representando o Sr. Fernando Rodrigues,

Secretário de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social;

Deputado Federal Leonardo Monteiro, membro da Comissão de Legislação
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Participativa da Câmara dos Deputados; Rodrigo Filgueira de Oliveira, Promotor de

Justiça e Coordenador do Centro Apoio Operacional de Promotorias de Defesa dos

Direitos Humanos; Fernando Tadeu David, Secretário Executivo da Coordenadoria de

Inclusão e Mobilização Social do Ministério Público de Minas Gerais e representante

do Fórum Estadual Lixo e Cidadania; Gilberto Warley Chagas, representante do

Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis; Teodoro Adriano Costa

Zanardi, representante da PUC Minas no Fórum Estadual Lixo e Cidadania; e as

Sras. Norma Valentina Almeida, Chefe da Divisão de Atendimento ao Trabalhador da

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, representando

o Sr. Carlos Henrique Ramos Mello Filho, Superintendente (substituto) da

Superintendência Regional de Trabalho e Emprego em Minas Gerais, do Ministério do

Trabalho e Emprego; e Maria Madalena Rodrigues Duarte Lima, representante do

Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, que são convidados a

tomar assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do requerimento que deu

origem ao debate, faz suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos

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

discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença do parlamentar 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, 10 de junho de 2010.

André Quintão, Presidente - João Leite - Vanderlei Miranda.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 4.576/2010

Emenda nº 1 Autoria: João Leite - PSDB

Acrescente-se, onde convier:

"Art... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2011 deverá conter recursos

implementação e ampliação da rede de atendimento ao dependente químico.

Emenda nº 2 Autoria: João Leite - PSDB

Acrescente-se, onde convier:
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"Art... - A Lei Orçamentária para exercício 2011 deverá conter recursos necessários

a dotar as Escolas Públicas Estaduais de infra-estrutura, equipamentos e material

esportivo para prática da educação física e atividade esportiva.

Emenda nº 3

Emenda retirada pelo autor.

Emenda nº 4 Autoria: Gláucia Brandão - PPS

Acrescente-se, onde convier:

"A Lei Orçamentária Anual conterá dotação de recursos para a realização do

Festival de Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha - Festivale"

Emenda nº 5 Autoria: Gláucia Brandão - PPS

Acrescente-se onde convier:

"A Lei Orçamentária Anual deverá prever recursos para a instalação de uma

unidade do Instituto Médico Legal em Ribeirão das Neves."

Emenda nº 6 Autoria: Gláucia Brandão - PPS

Acrescente-se onde convier:

"A Lei Orçamentária Anual deverá conter dispositivo destinando recursos para a

implantação do Centro de Cultura e Arte de Ribeirão das Neves - Espaço Culturarte."

Emenda nº 7 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2011 deverá conter os recursos

necessários para instalação de campi regionais de ensino, pesquisa e extensão da

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) no Estado de Minas Gerais".

Emenda nº 8 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2011 deverá conter os recursos

necessários para instalação de CAMPUS da Universidade do Estado de Minas Gerais

(UEMG), em Belo Horizonte".

Emenda nº 9 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação para execução e operacionalização de

programas e projetos de geração de tecnologias, de conhecimento, de informações e
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de infraestrutura que visem a atender demandas emergenciais e estratégicas de

pesquisa e experimentação do agronegócio no Estado."

Justificação: O Estado de Minas Gerais contribui substancialmente para a produção

agrícola do País. No entanto, o aparecimento de novas pragas e doenças tem

causado enormes prejuízos à agricultura e à pecuária nacionais. Dentre estas pragas

estão o bicudo do algodoeiro, que dizimou a cotonicultura mineira, a peste suína, a

ferrugem do café e outras. Para combater pragas e doenças são necessárias ações

governamentais de caráter emergencial e o desenvolvimento de tecnologias é uma

das principais ações a ser incrementada. Hoje, a morte súbita do citrus, a ferrugem

asiática da soja e a sigatoka negra, além de outras, se apresentam como ameaças à

agricultura mineira e nacional. Estas doenças causam perda na qualidade dos

produtos e podem atingir até 40% da produção.

Com relação às demandas estratégicas, destaca-se entre outras, a de produção e

utilização de biocombustíveis, ambientalmente desejáveis, porém ainda carentes de

tecnologias totalmente dominadas e disponíveis.

As propostas de pesquisa para soluções tecnológicas emergenciais e estratégicas

não podem ficar aguardando os eventuais lançamentos de editais de apoio financeiro

para as diversas instituições de pesquisa e estas não podem prescindir de recursos

orçamentários para custeio de projetos, pelo menos para aqueles de caráter

emergencial e estratégico.

Mister se faz ressaltar que as três últimas leis que trataram sobre Diretrizes

Orçamentárias para os anos de 2005, 2006 e 2007 (Art. 56 da Lei 15.291/04, art. 42,

inciso XXVI da Lei 15.699/05 e art. 40, inciso I da Lei 16.314/06) trouxeram esta

redação, que contribuíram para a consolidação de ações em prol do desenvolvimento

tecnológico mineiro.

Emenda nº 10 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Dê-se ao "caput" do art. 23, a seguinte redação:

"Art. 23 - As empresas estatais dependentes não poderão programar despesas de

investimentos com recursos diretamente arrecadados, quando suas despesas

correntes forem de responsabilidade integral do Tesouro Estadual".

Justificação: Os recursos diretamente arrecadados pelas empresas estatais
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dependentes serão destinados, inclusive, para investimentos e manutenção da

infraestrutura preexistente, sendo esta infraestrutura contrapartida para celebração de

convênios e contratos com órgãos públicos e iniciativa privada, no cumprimento de

suas atividades institucionais. A substituição da expressão “no todo ou em parte” na

redação original do caput do art. 23, por “integral”, na redação proposta permitirá a

celebração de tais contratos e convênios, de fundamental importância para as

estatais.

Mister se faz ressaltar que semelhante redação se fez presente no caput do art. 10

da Lei 14.371, de 26 de julho de 2002 que trouxe as diretrizes para elaboração da Lei

Orçamentária do Estado para o exercício de 2003.

Emenda nº 11 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária instituirá dotação específica para a execução e

operacionalização de programas voltados à preservação do meio ambiente e

desenvolvimento sustentável nas principais lâminas d'água do Estado".

Emenda nº 12 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2011 deverá conter os recursos

necessários para programas direcionados às APAEs".

Emenda nº 13 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2011 deverá conter os recursos

necessários para apoiar programas de infraestrutura, construção, aquisição de

equipamentos e manutenção dos Conselhos Tutelares para o bom desempenho de

suas atribuições".

Emenda nº 14 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2011 deverá conter os recursos

necessários para construção, reformas e obras de melhoramentos em parques de

exposições ou estabelecimentos comunitários rurais".

Emenda nº 15 Autoria: Domingos Sávio - PSDB
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Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - Dos recursos correspondentes a, no mínimo, 1% (um por cento) da receita

corrente ordinária do Estado destinado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado

de Minas Gerais - FAPEMIG, nos termos do art. 212 da Constituição do Estado, e por

ela privativamente administrados, serão destinados, no mínimo, 40% (Quarenta por

cento) a financiamento de projetos de pesquisa desenvolvidos por instituições

estaduais".

Justificação: Os critérios adotados, até hoje, pela FAPEMIG, na destinação de

recursos para o financiamento de projetos de pesquisa, têm atendido parcialmente às

necessidades de pesquisas do Estado, o que leva esta Fundação a tornar-se uma

das grandes financiadoras de ciência e tecnologia das instituições federais sediadas

em Minas Gerais. As instituições estaduais de pesquisa têm como principal atribuição

resolver os problemas e as demandas tecnológicas que aqui se apresentam. A

destinação de, no mínimo 40% (Quarenta por cento) dos recursos às instituições

estaduais de pesquisa, possibilitará o atendimento a essas demandas, bem como

atrairá novas parcerias que trarão recursos externos, como reforço à Ciência e

Tecnologia em Minas Gerais.

Importante ressaltar que as Leis nos 15.699/05, 16.314/06, 16.919/07, 17.710/08 e

18.313/09 que versaram sobre a LDO para 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010,

respectivamente, contemplaram esta matéria.

Emenda nº 16 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2011 deverá conter os recursos

necessários para aquisição de máquinas agrícolas e equipamentos agroindustriais

para associações ou cooperativas rurais, para prestação de serviços comunitários".

Emenda nº 17 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2011 deverá conter os recursos

necessários para instalação de CAMPUS da Universidade do Estado de Minas Gerais

(UEMG), em Belo Horizonte".

Emenda nº 18 Autoria: Célio Moreira - PSDB
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Dê-se ao inciso VII, do artigo 8º, a seguinte redação:

"Art. 8º - (...)

VII - demonstrativo consolidado do serviço da dívida para 2011, acompanhado da

memória de cálculo das estimativas das despesas com amortização e com juros e

encargos e de quadro detalhado que evidencie, para cada operação de crédito, a

natureza da dívida, o respectivo credor, o saldo devedor e as respectivas projeções

de pagamento de amortizações e encargos, bem como as taxas de juros pactuadas.

".

Emenda nº 19 Autoria: Célio Moreira - PSDB

Acrescente-se ao art. 8º o seguinte inciso:

" Art. 8º - (...)

XX - demonstrativo dos programas financiados com recursos da União,

identificando a receita prevista e realizada no exercício de 2010 e a receita prevista

para o exercício de 2011. ".

Emenda nº 20 Autoria: Célio Moreira - PSDB

Dê-se ao inciso III, do art. 37, a seguinte redação:

" Art. 37 - (...)

III - a programação e a execução bimestrais das metas físicas do PPAG. ".

Emenda nº 21 Autoria: Célio Moreira - PSDB

Acrescente-se ao art. 37 o seguinte inciso:

" Art. 37 - (...)

IV - a execução orçamentária quadrimestral, com o detalhamento por função,

subfunção, programa e ações de forma acumulada; ".

Emenda nº 22 Autoria: Célio Moreira - PSDB

Acrescente-se ao art. 37 o seguinte inciso:

" Art. 37 - (...)

V - o relatório quadrimestral da arrecadação mensal realizada, até o mês anterior,

das receitas administradas. ".

Emenda nº 23 Autoria: Célio Moreira - PSDB

Acrescente-se a artigo 37 o seguinte inciso:

" Art. 37 - (...)
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VI - o demonstrativo, atualizado mensalmente, dos convênios de entrada e de saída

de recursos, discriminando a unidade orçamentária, o concedente e o convenente, o

objeto e os prazos de execução e os valores das liberações de recursos. ".

Emenda nº 24 Autoria: Inácio Franco - PV

Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 37-A:

"Art. 37-A - O Poder Executivo, através da Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão - SEPLAG, apresentará à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

em reunião da Comissão de Fiscalização Finanaceira e Orçamentária,

trimestralmente, relatório circunstanciado da execução do orçamento do Estado.

Parágrafo único - Para os fins do disposto no caput deste artigo, a SEPLAG enviará

técnicos responsáveis para prestar as informações necessárias que esclareçam as

dúvidas dos Deputados, com relação a execução orçamentária.

Justificação: O art. 37 do Projeto de Lei, ao dispor sobre o controle e a

transparência da gestão fiscal do Estado, estabelece que o Poder Executivo tornará

disponíveis na internet, para acesso de toda a sociedade, no mínimo, as seguintes

informações: A Lei de Diretirozes Orçamentárias; a Lei Orçamentária Anua; a

execução bimestral das metas físicas do PPAG e o detalhamento da execução

orçamentária e financeira, em conformidade com a Lei Complementar nº 131, de 27

de maio de 2009.

Por outro lado, o que se pretende com a presente emenda não é apenas

informações sobre metas fiscais mas, principalmente, esclarecimentos das dúvidas

relativas a execução do orçamento, promovendo desta forma a verdadeira

transparência da aplicação dos recursos públicos.

Emenda nº 25 Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Acrescente-se ao art. 43 do Projeo de Lei n 4.576/2010, o seguinte §, enumerando-

se os demais:

"Art. 43 - (...)

§ - O BDMG observará em suas ações a transferência de recursos para a

renovação e manutenção do patrimônio do Fundo de Apoio Habitacional aos MIlitares

do Estado de Minas Gerais - FAHMEMG, que financia o Programa Habitacional

Promorar Militar, criado pela Lei 17.949 de 22 de dezembro de 2008, ampliando o
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programa de financiamento e garantindo sua sustentabilidade e continuidade.".

Justificação: Inserido na política governamental de viabilizar acesso à moradia aos

servidores públicos estaduais, o governo do Estado criou o Fundo de Apoio

Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais, que objetiva a concessão de

financiamento para assistência à habitação aos segurados do Instituto de Previdência

dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM.

O Fundo de Apoio Habitacional proporciona aos militares e suas famílias

possibilidades concretas de residir em locais que minimizem situações de riscos

inerentes à sua atividade profissional, garantindo melhores condições para o

exercício das atividades ligadas à segurança pública no Estado, o que representa

importante ação voltada ao interesse público.

Entretanto o excessivo número de financiamentos concedidos combinado com o

baixo valor patrimonial do fundo suspendeu o programa desde março de 2010,

inviabilizado novas concessões.

Em 2008, o fundo recebeu o aporte inicial do Tesouro de cerca de R$476 milhões,

provenientes do remanejamento de créditos orçamentários consignados no

orçamento vigente, o que confere urgência à presente proposição.

Ao longo dos exercícios seguintes, o programa não recebeu novos recursos do

Tesouro, restando prejudicados seu pleno funcionamento e o atendimento de seus

objetivos.

O débito do Estado junto ao IPSM, decorrente de contribuições patronais para

assistência e previdência sociais em atraso, acumulados desde 1995, (...)

Na firme determinação de imprimir eficiência máxima na gestão e aplicação dos

recursos públicos pedimos apoio para nossos pares para a aprovação da emenda.

Emenda nº 26 Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Acresente-se ao art. 43, o seguinte §, renumerando-se os demais:

"Art. 43 - (...)

§ º - O BDMG observará em suas ações a transferência de recursos para a

renovação e manutenção do Programa Habitacional " Lares Geraes - Segurança

Pública", instituído pelo Decreto nº 43.846 de 06 de agosto de 2004, ampliando o

programa e garantindo sua sustentabilidade e continuidade.".
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Justificação: Inserido na política governamental de viabilizar acesso à moradia aos

servidores públicos estaduais, o governo do Estado instituiu o Programa Habitacional

"Lares Geraes - Segurança Pública", que objetiva a concessão de financiamento para

assistência à habitação aos policiais civis, agentes penitenciários e agentes

socioeducativos.

O Programa Habitacional "Lares Geraes - Segurança Pública" proporciona aos

servidores civis da área de segurança pública e suas famílias possibilidades

concretas de residir em locais que minimizem situações de riscos inerentes à sua

atividade profissional, garantindo melhores condições para o exercício das atividades

ligadas à segurança pública no Estado, o que representa importante ação voltada ao

interesse público.

Vale ressaltar que o montante de recursos empenhados para custear o programa é

insuficiente para atender à demanda.

Na firme determinação de imprimir eficiência máxima na gestão e aplicação dos

recursos públicos pedimos apoio para nossos pares para a aprovação da emenda.

Emenda nº 27 Autoria: Delvito Alves - PTB

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

"Art. - A Lei Orçamentária deverá destinar recursos financeiros para a elaboração

de projeto de engenharia e a consegquente pavimentação asfáltica do trecho que faz

a ligação entre o Município de Cabeceira Grande, a Vila do Distrito de Palmital de

Minas, a Usina Hidrelétrica de Queimados e a BR-251"

Justificação: O Governo do Estado de Minas Gerais vem desenvolvendo programas

cujo objetivo é a pavimentação das principais rodovias do Estado. No entanto, trecho

da Região Noroeste de Minas, que faz a ligação entre o Município de Cabeceira

Grande, a Vila do Distrito de Palmital de Minas, a Usina Hidrelétrica de Queimados e

a BR-251, nas proximidades com o Distrito Federal, com aproximadamente 43 km de

extensão, ainda não foi incluído.

O Referido trecho é de vital importância para a economia do Município de

Cabeceira Grande e, por consequência, de toda a Região Noroeste, considerando

sobretudo a instalação da Usina Hidrelétrica de Queimados no Distrito de Palmital de

Minas, cuja Vila possui população igual à da sede do Município.
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A Vila de Palmital de Minas constitui núcleo urbano de indiscutível importância

econômica, política e social para o Município de Cabeceira Grande e para o

Noroeste, razão pela qual deve receber o mesmo tratamento que os programas,

direta ou indiretamente, conferiram a outras regiões beneficiadas com a

pavimentação das rodovias que lhes margeiam.

Por outro lado, a pavimentação asfáltica desse trecho concluirá a ligação entre a

Região Noroeste de Minas e o Distrito Federal, o que trará inegáveis vantagens

econômicas para o Estado de Minas Gerais, em razão do potencial turístico da

região.

Acreditando no compromisso do Estado de Minas Gerais, em especial de sua

Excelência o Governador Antônio Anastasia, de combater as desigualdades regionais

e de transformar Minas Gerais no melhor Estado para se viver, é de suma

importância a realização do projeto de engenharia e a consequente pavimentação

asfáltica desse trecho supra citado, que servirá como forma de se combater as

desigualdades regionais, promover o escoamento da produção de grãos e incentivar

o desenvolvimento econômico da região.

Emenda nº 28 Autoria: Delvito Alves - PTB

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

"Art.  - A Lei Orçamentária deverá destinar recursos financeiros para a elaboração

de projeto de engenharia e a consegquente pavimentação asfáltica do trecho que faz

a ligação da rodovia LMG-664 até a área 03 do Projeto FEMECAP."

Justificação: O Governo de Minas vem, através dos programas PROACESSO e do

Programa Estruturador do Noroeste, desenvolvendo inúmeras ações buscando uma

maior integração entre os municípios mineiros e a áreas produtoras do Estado. No

entanto, o trecho da Região Noroeste de Minas, que faz ligação da Rodovia LMG-664

à área 03 do Projeto FEMECAP, com aproximadamente 30 km de extensão, não foi

incluído.

Ressalta-se, que esta área 03 do Projeto FEMECAP é a maior área produtiva do

referido programa, e via de consequência de toda a Região Noroeste do Estado de

Minas Gerais.

Esse trecho é a principal via de acesso a essa importante área produtiva do
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Noroeste de Minas. Entretanto, a falta de pavimentação asfáltica vem acarretando

estagnação dos investimentos e aumento do custo da produção. A pavimentação

asfáltica desse trecho certamente aumentará os investimentos financeiros na região,

fato este que certamente aumentará substancialmente a abertura de novos postos de

trabalho e também aumentará a arrecadação de tributos por parte do Estado de

Minas Gerais.

Ademais, essa obra também servirá como uma nova via de ligação entre os

produtores de grãos da região noroeste eo Terminal de Grãos, localizado no

Município de Pirapora, que fará o escoamento da produção até o Porto de Tubarão,

no Estado do Espírito Santo.

Essa obra servirá, ainda, como forma de combater as desigualdades regionais,

promover o escoamento da produção e incentivar o desenvolvimento econômico da

região.

Emenda nº 29 Autoria: Delvito Alves - PTB

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

"Art.  - A Lei Orçamentária deverá destinar recursos financeiros para a elaboração

de projeto de engenharia e a consegquente pavimentação asfáltica do trecho que faz

a ligação entre o Município de Uruana de Minas ao Município de Riachinho"

Justificação: O Governo de Minas vem, através dos programas PROACESSO e do

Programa Estruturador do Noroeste, desenvolvendo inúmeras ações buscando uma

maior integração entre os municípios mineiros. No entanto, o trecho da Região

Noroeste de Minas, que faz ligação da cidade de Uruana de Minas ao Município de

Riachinho, com aproximadamente 35 km de extensão, não foi incluído.

Uruana de Minas e Riachinho são cidades que têm grande potencial na produção

de grãos e cultivo de grãos e insumos visando a produção de biodiesel. Porém, esse

potencial vem sendo desperdiçado pela falta de acessos com pavimentação asfáltica.

Ademais, essa obra também servirá como uma nova via de ligação entre os

produtores de grãos da região noroeste eo Terminal de Grãos, localizado no

Município de Pirapora, que fará o escoamento da produção até o Porto de Tubarão,

no Estado do Espírito Santo.

Essa obra servirá, ainda, como forma de combater as desigualdades regionais,
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promover o escoamento da produção e incentivar o desenvolvimento econômico da

região.

Emenda nº 30 Autoria: André Quintão - PT

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art. - A oferta de merenda escolar nas escolas públicas adotará, de forma

prioritária, o sistema de compra direta de no mínimo 30% de produtos regionais da

agricultura familiar, previstos na Lei Federal nº 11.947, de 16/6/2009.

Justificação: dispositivo integrante da lei anterior, injustificadamente suprimido do

presente projeto de lei, repete comando federal.

Emenda nº 31 Autoria: André Quintão - PT

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art. - Na execução orçamentária não haverá contingenciamento de recursos

destinados:

I - às ações diretamente relacionadas com a criança e o adolescente;

II - ao Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS;

III - aos programas de segurança pública;

IV - às ações oriundas de emendas populares aprovadas na Lei 18.021, de

09/01/2009

Justificação: dispositivo integrante da lei anterior (art. 37),, injustificadamente

suprimido do presente projeto de lei.

Emenda nº 32 Autoria: André Quintão - PT

Art. 51 - O superávit financeiro apurado no exercício de 2011...poderá ser

revertido...:

Parágrafo único - A resolução a que se refere o caput não incidirá sobre superávits

financeiros de recursos:

I - provenientes de transferência do Sistema Único de Saúde - SUS -;

II - provenientes de transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -;

III - destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -

FAPEMIG -;

IV - dos institutos de previdência;

V - dos fundos estaduais que exerçam funções de financiamento ou garantia.
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Justificação: dispositivo integrante da lei anterior (art. 52, parágrafo único),

injustificadamente suprimido do presente projeto de lei.

Emenda nº 33 Autoria: André Quintão - PT

Acrescentem-se as seguintes expressões ao § 3º do art. 43:

Art. 43 - ................

§ 3º - ............as políticas de de geração de emprego e renda, de fortalecimento da

economia popular solidária, com atenção aos programas de irrigação, às atividades

de silvicultura, à agricultura familiar e à agricultura urbana.

Justificação: dispositivo integrante da lei anterior, injustificadamente suprimido do

presente projeto de lei.

Emenda nº 34 Autoria: André Quintão - PT

Acrescente-se o seguinte § 2º ao art. 43:

Art. 43 § 2º - Na implementação de programas de fomento, o BDMG conferirá

prioridade aos médios, pequenos e microempreendimentos, aos pequenos produtores

rurais, aos agricultores familiares, às cooperativas e às associações de produção ou

comercialização, às comunidades remanescentes de quilombos, às comunidades

indígenas, bem como ao desenvolvimento institucional e melhoria da infraestrutura

dos municípios.

Justificação: dispositivo integrante da lei anterior (art. 44 § 2º) injustificadamente

suprimido do presente projeto de lei.

Emenda nº 35 Autoria: André Quintão - PT

Acrescente-se onde convier:

Art. - O Poder Executivo encaminhará, juntamente com a proposta orçamentária

para 2011, demonstrativo dos programas financiados com recursos provenientes da

União, identificando a receita prevista e realizada no exercício de 2009 e a receita

prevista para o exercício de 2011.

Parágrafo único - O Orçamento discriminará os recursos específicos das

transferências previstas por convênios, acordos e ajustes com a União.

Justificação: dispositivo integrante da lei anterior (art. 8º XIX), injustificadamente

suprimido do presente projeto de lei.

Emenda nº 36 Autoria: André Quintão - PT
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Acrescentem-se ao art. 38 os seguintes incisos:

Art. 38 - Para fins de transparência da gestão fiscal:

...

V - relatório quadrimestral da arrecadação mensal realizada até o mês anterior das

receitas administradas;

VI - demonstrativo atualizado mensalmente dos convênios de entrada e de saída de

recursos, discriminando a unidade orçamentária, o concedente e o convenente, o

objeto e os prazos de execução e os valores das liberações de recursos.

Justificação: dispositivo integrante da lei anterior (art. 38, V e VI), injustificadamente

suprimido do presente projeto de lei.

Emenda nº 37 Autoria: Jayro Lessa - DEM

Acrescente-se o seguinte dispositivo onde convier:

"A Lei Orçamentária conterá dotação que destinará recursos para a implantação de

atendimento hospitalar especializado a crianças e adolescentes do Município de

Governador Valadares e Região do Rio Doce".

Justificação: Segundo informações das autoridades locais, a população vem

exigindo o atendimento hospitalar especializado nas modalidades de urgência,

emergência e ambulatorial, às crianças e adolesecentes do município e região. E a

implantação de tal medida garantirá a saúde dos pequenos valadarenses, de forma

digna e justa. Por estas razões, conto com os nobres pares para a aprovação desta

minha emenda.

Emenda nº 38 Autoria: Jayro Lessa - DEM

Acrescente-se o seguinte dispositivo onde convier:

"A Lei Orçamentária conterá dotação que destinará recursos para a construção de

um Centro de Convenções no Município de Governador Valadares".

Justificação: Trata-se de obra de suma importância para propriciar o crescimento do

Vale do Rio Doce, em especial de Governador Valadares, que se apresenta como

município estratégico. E este tipo de investimento especial será de suma importância

para alavancar as potencialidades locais. Por estas razões, conto com os nobres

pares para a aprovação desta minha emenda.

Emenda nº 39 Autoria: Jayro Lessa - DEM
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Acrescente-se o seguinte dispositivo onde convier:

"A Lei Orçamentária conterá dotação que destinará recursos para a recuperação /

revitalização das Lagoas do Paulino e da Catarina, ambas do Município de Sete

Lagoas".

Justificação: Do ponto de vista ambiental, a recuperação das lagoas de Sete

Lagoas se fazem necessárias para a valorização do município, com vistas à

preservação do meio ambiente, ao bem-estar da população e ao incentivo ao turismo.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta minha

emenda.

Emenda nº 40 Autoria: Jayro Lessa - DEM

Acrescente-se o seguinte dispositivo onde convier:

"A Lei Orçamentária conterá dotação que destinará recursos para a implantação de

sistema informatizado de acompanhamento da execução penal dos sentenciados da

Comarca de Governador Valadares".

Justificação: O pedido ora formulado se funda em uma das conclusões alcançadas

pela COMISSÃO ESPECIAL DA EXECUÇÃO DAS PENAS NO ESTADO, que

funcionou nesta Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Atualmente, os custos

processuais e logísticos da administração prisional têm crescido muito, o que será

minimizado com a implantação do sistema informatizado ora proposto. Por estas

razões, conto com os nobres pares para a aprovação desta minha emenda.

Emenda nº 41 Autoria: Jayro Lessa - DEM

Acrescente-se o seguinte dispositivo onde convier:

"A Lei Orçamentária conterá dotação que destinará recursos para a instalação de

um Aterro Sanitário no Município de Governador Valadares".

Justificação: A população já não aceita mais o adiamento da implantação deste

importante projeto para a cidade. Há tempos Governador Valadares vem sofrendo

com o descaso referente à destinação do seu lixo, o que será resolvido com a

instalação do Aterro Sanitário. Por estas razões, conto com os nobres pares para a

aprovação desta minha emenda.

Emenda nº 42 Autoria: Jayro Lessa - DEM

Acrescente-se o seguinte dispositivo onde convier:
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"A Lei Orçamentária conterá dotação que destinará recursos para a recueração,

revitalização e o saneamento da bacia do Rio Doce".

Justificação: Segundo as conclusões dos estudos realizados pela Comissão

Interestadual Parlamentar de Estudos sobre a Bacia Hidrográfica do Rio Doce - "CIPE

Rio Doce", penso ser de grande importância a sua revitalização e saneamento, o que

sem dúvida proporcionará maior qualidade de vida para a população e a possibilidade

de um desenvolvimento realmente sustentável. Por estas razões, conto com o apoio

dos nobres para a aprovação desta minha emenda.

Emenda nº 43 Autoria: Jayro Lessa - DEM

Acrescente-se o seguinte dispositivo onde convier:

"A Lei Orçamentária conterá dotação que destinará recursos para a inclusão da

Região do Rio Doce no Plano Estadual de Incentivos para a Atração de

Investimentos".

Justificação: Centro regional do Leste Mineiro, Governador Valadares possui todos

os requisitos para se transformar em pólo industrial gerador de emprego e renda para

a população, com a atração de investimentos diversos auxiliados pela orientação e

recursos do plano estadual de incentivos. Por estas razõe, conto com os nobres

pares para a aprovação desta minha emenda.

Emenda nº 44 Autoria: Jayro Lessa - DEM

Acrescente-se o seguinte dispositivo onde convier:

"A Lei Orçamentária conterá dotação que destinará recursos para a inclusão do

Município de Marilac no Programa Travessia, da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social".

Justificação: O Município de Marilac preenche todos os requisitos necessários à sua

inclusão no Programa Travessia, importante medida governamental capaz de

minimizar os efeitos da fome e da pobreza junto à infância e à juventude do Estado,

que poderá contar com importante alternativa de desenvolvimento social.

Por estas razões, conto com os nobres pares para a aprovação desta minha

emenda.

Emenda nº 45 Autoria: Jayro Lessa - DEM

Acrescente-se o seguinte dispositivo onde convier:
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"A Lei Orçamentária conterá dotação que destinará recursos para a implantação de

Núcleos de Atendimento Psicossocial no Município de Governador Valadares e

Região do Rio Doce".

Justificação: As demandas sociais têm crescido muito em Governador Valadares,

enquanto aguarda novos empreendimentos capazes de gerar emprego e renda.

Portanto, a instalação de Núcleos de Atendimento Psicossocial será de grande valia

para a orientação, encaminhamento e tratamento de todos aqueles que, de forma ou

de outra, carecem de um atendimento assistencial especializado. Pos essas razões,

conto com os nobres pares para a aprovação desta minha emenda.

Emenda nº 46 Autoria: Jayro Lessa - DEM

Acrescente-se o seguinte dispositivo onde convier:

"A Lei Orçamentária conterá dotação que destinará recursos para a implantação de

programa de atendimento, orientação e apoio aos imigrantres mineiros retornados ao

país, vindos do exterior".

Justificação: Tal proposta se funda na necessidade demonstrada pelos imigrantes

mineiros, retornados do exterior, em receberem orientação sobre seus problemas e

dificuldades de ordem econômica e adaptação social. Por estas razões, conto com os

nobres pares a aprovação desta minha emenda.

Emenda nº 47 Autoria: Jayro Lessa - DEM

Acrescente-se o seguinte dispositivo onde convier:

"A Lei Orçamentária conterá dotação que destinará recursos para o custeio do

traslado de corpos de imigrantes mineiros falecidos no exterior, cujas famílias não

possuem condições financeiras adequadas para realizar a operação via iniciativa

privada".

Justificação: É flagrante o sofrimento das inúmeras famílias em Minas Gerais que,

quando carentes, se desesperam para levantarem fundos para custear o traslado dos

corpos de seus parentes falecidos no exterior, o que é inviável pela iniciativa privada.

Com a ajuda do Estado, essas pessoas poderão dar a seus familiares um tratamento

digno neste momento tão difícil. Por estas razões, conto com os nobres pares para a

aprovação desta minha emenda.

Emenda nº 48 Autoria: Rômulo Veneroso - PV
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Acrescente-se onde convier:

"Art. ... A Lei Orçamentária para o exercício de 2011 deverá conter os recursos

necessários para instalação de câmpi regionais de ensino, pesquisa e extensão da

Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - em Municípios do Estado."

Justificação: O objetivo desta emenda é possibilitar a instalação de vários câmpi da

UEMG em Municípios mineiros, priorizando-se o ensino superior no Estado. A

ampliação da UEMG facilitará o acesso dos estudantes em todo o Estado, uma vez

que os mesmos não terão necessidade de deslocar de suas regiões diminuindo assim

o custo da graduação.

Emenda nº 49 Autoria: Rômulo Veneroso - PV

Acrescente-se onde convier:

"Art. ...O Poder Executivo implantará política estadual de segurança pública.".

Justificação: O objetivo desta emenda é viabilizar a criação de uma política estadual

de segurança pública que possibilite a análise e o tratamento diferenciado da

criminalidade nos Municípios mineiros.

Emenda nº 50 Autoria: Rômulo Veneroso - PV

Acrescente-se onde convier:

"Art. ...O Lei Orçamentária para o exercício orçamentário de 2011 deverá conter

recursos para a implantação de novas unidades da Delegacia Especializada Divisão

de Tóxico e Entorpecentes na Região Metropolitana de Belo Horizonte."

Justificação: O objetivo desta emenda é viabilizar a implantação de novas unidades

da Delegacia Especializada Divisão de Tóxico e Entorpecentes nos Municípios de

Betim, Contagem etc, com o objetivo de reduzir a criminalidade nesses Municípios e

combater o crime organizado.

Emenda nº 51 Autoria: Rômulo Veneroso - PV

Acrescente-se onde convier:

"Art. ... A Lei Orçamentária para o exercício de 2011 deverá conter os recursos

necessários para programas direcionados à Política Estadual do Idoso."

Justificação: O objetivo desta emenda é possibilitar a inserção de recursos na Lei

Orçamentária - exercício de 2011 - para implementação de programas direcionados

exclusivamente à pessoa idosa.
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Emenda nº 52 Autoria: Rômulo Veneroso - PV

Acrescente-se onde convier:

"Art. ... A Lei Orçamentária para o exercício de 2011 deverá conter os recursos

necessários para apoio aos Municípios integrantes da Região Metropolitana de Belo

Horizonte na implantação de unidades básicas de saúde."

Justificação: O objetivo desta emenda é possibilitar a ampliação das unidades

básicas de saúde na Região Metropolitana de Belo Horizonte, tendo em vista a

crescente demanda motivada pelo aumento populacional dos Municípios integrantes.

Emenda nº 53 Autoria: Rômulo Veneroso - PV

Acrescente-se onde convier:

"Art. ...A Lei Orçamentária para o exercício de 2011 deverá conter os recursos

necessários para o estabelecimento de parcerias com entidades da sociedade civil

que atuam na recuperação de crianças e adolescentes carentes".

Justificação: O objetivo da presente emenda é destinar recursos no Orçamento de

2011 para viabilizar parcerias entre o Estado de Minas Gerais e entidades da

sociedade civil que trabalham com a recuperação de crianças e adolescentes

carentes, tanto no combate à marginalidade quanto ao uso de drogas.

Emenda nº 54 Autoria: Rômulo Veneroso - PV

Acrescente-se onde convier:

"Art. ...A Lei Orçamentária para o exercício de 2011 deverá conter os recursos

necessários para a qualificação profissional específica dos portadores de deficiência.

Justificação: O Objetivo da presente emenda é estimular a capacitação e

conseqüente inserção dos portadores de deficiência no mercado de trabalho, tendo

em vista a ocorrência de vagas a eles destinadas pela chamada lei de cotas e a falta

de mão de obra qualificada para o seu preenchimento.

Emenda nº 55 Autoria: Rômulo Veneroso - PV

Acrescente-se onde convier:

"Art. ...A Lei Orçamentária para o exercício de 2011 deverá conter os benefícios

fiscais necessários para incentivar a aquisição de táxis adaptados, para o transporte

público de pessoas portadoras de deficiência.

Justificação: O objetivo desta emenda é possibilitar a ampliação gradual dos
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serviços de transportes públicos, com o incentivo aos táxis adaptados para os

portadores de deficiência, visando também iniciar a adequação do transporte público

no estado às normas exigidas para realização da copa de 2014.

Emenda nº 56 Autoria: Padre João - PT

Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - Serão destinados recursos na Lei Orçamentária de 2011 em favor das

Escolas Famílias Agrícola do Estado de Minas Gerais (EFAs), de acordo com artigo

5º da Lei nº 14.614, de 31 de março de 2003, que institui o Programa de Apoio

Financeiro à Escola Família Agrícola do Estado de Minas Gerais. Tais recursos

deverão prever a concessão de Bolsas de Estudos e manutenção aos alunos

matriculados , a desapropriação dos bens móveis e imóveis da Fundação Brasileira

de Desenvolvimento de Itaobim (FBD) em favor da Associação Escola Família

Agrícola do Médio e Baixo Jequitinhonha; a ampliação das bibliotecas e instalação de

telecentros em todas as unidades das EFAs.

Emenda nº 57 Autoria: Padre João - PT

Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária de 2011 destinará recursos ao Fundo Estadual de

Recuperação do Patrimônio Histórico, Artistico e Arquitetônico - FUNPAT nos termos

da Lei Nº 13 464 de 12 de janeiro de 2000. para ações de conservação, manutenção,

proteção e restauração de edificações declaradas como patrimônio cultural, histórico

e artístico da região do Ato Paraopeba - MG

Emenda nº 58 Autoria: Padre João - PT

Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária anual de 2011 destinará recursos para implantação da

política estadual de incentivo às microdestilarias de álcool e beneficiamento de

produtos derivados da cana-de-açúcar no Estado de Minas Gerais, conforme dispõe a

Lei 15.456 de 12 de janeiro de 2005.".

Justificação: A Lei Lei 15.456 de 12 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a política

estadual de apoio às microdestilarias está proposta desde o ano de 2005 e até o

momento o Governo Estadual, mesmo apóes inúmeras tentativas de diálogos,

audiências públicas e solicitações oficiais não disponibiliza recursos ou sequer
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regulamenta a lei.

Esta é uma demanda da agricultura familiar que defedemos desde a legislatura

passada que até o momento não conseguimos dar resposta aos agricultores

familiares, por isso propomos a presente emenda para que o Poder Executivo possa

enfim implementar a política proposta pela Lei 14546 e atender uma solicitação antiga

da agricultura familiar de nosso Estado.

Emenda nº 59 Autoria: Padre João - PT

Acrescente-se onde convier:

"Art. - A Lei Orçamentária 'de 2011 destinará à Coordenadoria Especial de Políticas

Públicas para Mulheres - CEPAM/ SEDESE/MG recursos para ações que promovam

a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, promovam o acesso à

escolarização, à educação profissionalizante; o apoio às mulheres vulnerabilizadas e

vítimas de violência; a orientação sexual, prevenção à gravidez na adolescência e

prevenção às DST's e AIDS.

Justificação: Visando uma igualdade entre a aplicação de recursos nas políticas

economico-sociais de nosso Estado apresentamos a presente emenda.

Emenda nº 60 Autoria: Padre João - PT

Acrescente onde convier

"Art. .... A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a execução de

programas de incentivo à prática da agricultura orgânica e sua divulgação.".

Justificação: É sabido hoje em dia que a produção de alimentos orgânicos é muito

menos onerosa ao agricultor e que é, sem dúvida, a maneira mais saudável de

alimentação a qualquer ser humano. É dever do Poder Executivo incentivar a sua

produção e divulgação para contribuir com a segurança alimentar de todos e,

princilpamente, melhora na saúde e qualidade de vida.

Emenda nº 61 Autoria: Padre João - PT

Acrescente-se onde convier:

"A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a execução de programas de

incentivo à fruticultura, de acordo com o disposto na Lei 15.909 de 21 de dezembro

de 2005."

Justificação: ALei 15.909 de 21 de dezembro de 2005. determinou que fosse



____________________________________________________________________________
789

estabelecida uma linha de crédito especial para incentivo da atividade de fruticultura

associada à apicultura. Destaca ainda a utilização dessa associação de culturas para

a recuperação de áreas degradadas. Os recursos orçamentários deverão orientar

projetos técnicos de implantação dos sistemas de exploração integrada , observada

sua viabilidade econômico-financeira

Emenda nº 62 Autoria: Padre João - PT

Acrescente onde convier:

"Art. ... A Lei Orçamentária destinará recursos à Secretaria de Estado de Transporte

e Obras Públicas para concluir a construção da unidade do Sistema Prisional no

município de Oliveira - MG"

Justificação: O município de Oliveira-MG passa pela grave situação de superlotação

de cadei pública. Sua capacidade é para abrigar 35 presos e hoje tem 100 presos.

Esta situação de falta de segurança gera conflitos e violência entre os detentos,

provocando uma conduta igualmente violenta dos policiais com os presos, uma vez

que os policiais, tanto civis quanto militares, são obrigados a fazer os trabalhos de

administração e segurança da Cadeia Pública de Oliveira.

A presente emenda visa concluir a construção de nova unidade prisional , para a

qual a Prefeitura local já firmou convênio com o Governo Estadual.

Emenda nº 63 Autoria: Padre João - PT

Acrescente-se onde convier:

"Art. ... A Lei Orçamentária destinará recursos à Secretaria de Dfesa Social para

incentivo à ampliação do Sistema Apac"

Justificação: Diante da importante contribuição social ofertada pelas Associações

de Proteção e Assistência aos Condenados - Apacs - , consideramos fundamental a

ampliação do apoio financeiro a estas instituições sem fins lucrativos que mantêm

diversos serviços que auxiliam na recuperação de detentos e condenados do sistema

prisional mineiro.

Emenda nº 64 Autoria: Padre João - PT

Acrescente-se onde convier:

"Art. ... A Lei Orçamentária destinará ao IDENE - Instituto de Desenvolvimento do

Norte e Nordeste de Minas Gerais recursos para o apoio financeiro aos pequenos
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produtores , agricultores familiares e assentamentos da Reforma Agrária do Norte de

Minas e Vale do Jequitinhonha."

Emenda nº 65 Autoria: Padre João - PT

Acrescente-se onde convier:

"Art. ... A Lei Orçamentária destinará recursos à Empresa de Assistência Técnica e

Extensão Rural do Estado de Minas Gerais , Emater- MG, para apoiar a implantação

e prestar assistência técnica às unidades coletivas de processamento de alimentos.

Justificação: O apoio financeiro à implantação de unidades coletivas de

processamento de alimentos e a assistência técnica às mesmas têm o propósito de

oferecer as bases para inserir o agricultor familiar no mercado, investindo em

tecnologia, infra-estrutura, profissionalização e aprimoramento da capacidade

empreendedora e gestão de negócios,beneficiando a produção e conquistando os

atributos de qualidade desejados pelos consumidores.

Emenda nº 66 Autoria: Padre João - PT

Acrescente onde convier:

"Art ... A Lei Orçamentamentária destinará recursos para a Empresa de Assistência

Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais , Emater- MG, ampliar a

assistencia técnica prestada aos agricultores familiares e assentamentos da Reforma

Agrária em Minas Gerais.

Emenda nº 67 Autoria: Padre João - PT

Acrescente onde convier

"Art. ... A Lei Orçamentária destinará ao Fundo Estadual de Saúde recursos

orçamentários para a micro região de Viçosa executar ações e serviços de saúde."

Justificação: Viçosa acolhe pessoas dos municípios de Coimbra, Ervália, Presidente

Bernardes e outros municípios que buscam atendimento à saúde. Esta realidade tem

sobrecarregado a rede de saúde de Viçosa exigindo mais recursos orçamentários por

parte do gestor estadual, além de uma rediscussão sobre a divisão microrregional

hoje em vigência.

Emenda nº 68 Autoria: Padre João - PT

Acrescente onde convier

Art. ... A Lei Orçamentária deverá destinar mais R$ 5 milhões em recursos
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orçamentários para a Unimontes construir moradias estudantis e mellhorar o acervo

das bibliotecas da instituição.

Justificação: A presente emenda busca a concretização do dispositivo constitucional

que criou a Unimontes e garantiu-lhe autonomia universitário . A Universidade passa

por muitas dificuldades financeiras que na prática lificultam o desenvolvimento do

ensino , pesquisa e extensão. A apresentação da presente emenda tem o objetivo de

melhorar os programas de apoio aos estudantes da instituição.

Emenda nº 69 Autoria: Padre João - PT

Acrescentar onde convier;

"Art. ... A Lei Orçamentária destinará recursos à UNIMONTES para ampliação da

sua rede física, em especial para a construção de salas de aula para o curso de

Odontologia"

Emenda nº 70 Autoria: Padre João - PT

Acrescente onde convier:"Art... A Lei Orçamentária destinará recursos ao Fundo de

Estadual de Habitação para ampliação da construção de unidades habitacionais do

Programa Lares Habitação Popular."

Emenda nº 71 Autoria: Padre João - PT

Acrescente-se onde convier o seguinte art.:

"Art. Os gastos do Poder Executivo com divulgação governamental não excederão

a 0,1% (zero vírgula um por cento) do total do crédito autorizado do orçamento do

Estado.".

Justificação: Em 2009 o crédito inicial da publicidade do governo já era maior do

que a despesa prevista em 33 dos 55 dos programas estruturadores. Com a

suplementação do programa de divulgação esse número passou para 43. Na esteria

da LDO 2010, propomos um limite para essa despesa, de modo que esta não

concorra com as reais necessidades do Estado.

Emenda nº 72 Autoria: Bloco PT/PMDB/PC do B

Dê-se ao § 1º do art. 8° a seguinte redação:

"Art. 8°. (...)

§ 1º Para fins do disposto no inciso V deste artigo, consideram-se ações e serviços

públicos de saúde aquelas implementados pelos órgãos e entidades vinculadas ao
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SUS, em conformidade com a Resolução n° 322, de 08 de maio de 2003, do

Conselho Nacional de Saúde.".

Justificação: A proposta tem o objetivo preservar o espírito da Emenda

Constitucional n° 29, de 13 de setembro de 2000, qu e tem a clara intenção de garantir

um fluxo contínuo e ampliado de recursos para o Sistema Único de Saúde. A

participação do gasto público no total de gastos na Saúde no Brasil é de 45%. Em

qualquer País com um sistema de recorte universal, essa participação é de 70% a

75%. Quando se analisa o gasto per capita, vê-se que o Brasil gasta metade do que a

Argentina ou o Chile. Hoje, os Poderes Públicos de todo o país despendem cerca R$

40 bilhões para 180 milhões de pessoas, o que resultaria emcerca de R$ 200 per

capita/ano. Assim, o desvio de recursos destinados ao SUS para outros aspectos

condicionantes da saúde, que, por mais relevantes que sejam, não têm o perfil

universalizante do Sistema, compromete ainda mais os já insuficientes recursos do

setor. A emenda visa também adequar a LDO à legislação vigente na área de SUS,

especialmente à Resolução nº 322, editada pelo Conselho Nacional de Saúde e

homologada pelo Ministério da Saúde. Esperamos, com essa emenda, evitar que a

previsão orçamentária para 2011 inclua entre as despesas com saúde gastos que

não são pertinentes à área.

Emenda nº 73 Autoria: Bloco PT/PMDB/PC do B

Acrescente-se ao art. 8° o seguinte parágrafo:

"Art. 8°. (...)

§ Para fins do disposto no inciso V deste artigo, consideram-se despesas com

ações e serviços públicos de saúde aquelas financiadas pelo produto da arrecadação

dos impostos a que se refere o art. 155, 157 e inciso I, alínea a e inciso II do art. 159

da Constituição da República, constantes no Orçamento Fiscal do Estado.".

Justificação: A Constituição da República é clara quanto à vinculação de 12% do

produto de impostos e transferências para a ações e serviços públicos de saúde.

Apesar disso, o Governo tem apresentado, reiteradas vezes, para o cumprimento da

vinculação, despesas realizadas por outras fontes de financiamento. Destacam-se,

entre essas, as despesas realizadas pela COPASA, financiadas com recursos

provenientes da cobrança de tarifas sobre o consumo dos usuários do serviço. Esses
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recursos integram o patrimônio da empresa e não se confundem, em hipótese

alguma, com os recursos discriminados pela Constituição. Não se trata, aqui, de

negar importância, para a prevenção da saúde da população, da ampliação do

serviço de saneamento ambiental, mas sim de preservar a integridade do

mandamento constitucional: é absolutamente imprescindível o aumento de recursos

públicos para a área de saúde, inclusive para o saneamento, desde que respeitado o

princípio basilar do Sistema Único de Saúde de gratuidade dos serviços e

participação da sociedade na definição das prioridades. Não é admissível, portanto, a

substituição de recursos dos impostos por tarifas cobradas aos usuários.

Emenda nº 74 Autoria: Bloco PT/PMDB/PC do B

Dê-se ao Art. 9° a seguinte redação:

"Art. 9°. Os recursos previstos no inciso II do § 2 .º 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 e

liquidadas nos termos do art. 63 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.".

Justificação: O artigo tem o propósito de definir que apenas serão computadas no

cálculo da vinculação as despesas liquidadas no ano, impedindo o cômputo de restos

a pagar não processados, facilmente canceláveis, procedimento que desrespeita

orientação expedida pelo Tribunal de Contas do Estado. Com a adoção desse

dispositivo na LDO, a partir de 2005, foi possível evitar a realização, durante a

execução orçamentária, de manobras contábeis, como a postergação propositada de

repasse de recursos à saúde e a realização de empenhos sem a entrega dos

correspondentes serviços ou mercadorias. No entanto, a redação pode ser

aperfeiçoada, retirando-se do texto a menção às entidades que não integram o

orçamento fiscal e que, por conseguinte, não empenham despesas.

Emenda nº 75 Autoria: Bloco PT/PMDB/PC do B

Dê-se aos incisos do art. 37 do projeto a seguinte redação:

"Art. 37. (...)

I - o projeto e a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - o projeto e a Lei Orçamentária Anual;

III - as informações de programação e execução bimestral das metas físicas do
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SIGPLAN;

IV - a execução orçamentária com o detalhamento por função, subfunção, programa

e ações, mensalmente e de forma acumulada, assim como as demais informações

determinadas pela Lei Complementar nº 131, de 27 de maio 2009;

V - até o vigésimo dia de cada mês, relatório comparativo da arrecadação mensal

realizada até o mês anterior das receitas administradas com as respectivas

estimativas bimestrais, bem como de eventuais reestimativas por força de lei;

VI - demonstrativo, atualizado mensalmente, de contratos e convênios referentes a

projetos, discriminando as classificações funcional e por programas, a unidade

orçamentária, a contratada ou convenente, o objeto e os prazos de execução, os

valores e as datas das liberações de recursos;

VII - relatórios das despesas com publicidade institucional e com publicidade de

utilidade pública, discriminando o total das despesas da administração direta e da

indireta, incluindo as empresas controladas pelo Estado, por tipo de mídia, órgão ou

entidade responsável pela informação veiculada e a relação das agências

contratadas pelo Executivo.

VIII - cópias dos originais dos contratos vigentes de dívida pública e, quando for o

caso, sua tradução, assim como a íntegra dos termos de entendimento técnico e dos

relatórios de avaliação do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal.

§ (...)".

Justificação: Procuramos garantir um patamar mínimo de divulgação de

informações sobre a execução de despesas pelo Executivo, de modo a ampliar o

grau de transparência orçamentária do Estado.

Emenda nº 76 Autoria: Bloco PT/PMDB/PC do B

Dê-se ao art. 40 do projeto a seguinte redação:

"Art. 40. Será assegurado aos membros da Assembléia Legislativa acesso ao

Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI-MG -, ao Armazém SIAFI -,

ao Sistema de Informações Gerenciais e Planejamento - SIGPLAN -, ao Sistema de

Gestão de Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais - SIGCON-

MG -, ao Sistema de Administração de Pessoal - SISAP -, ao Sistema Integrado de

Administração - SIAD - e ao Sistema Gerencial de Metas e Atividades Fazendárias -
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SIGMA - para fins de acompanhamento e fiscalização orçamentários a que se refere

a alínea "b" do inciso I do art. 160 da Constituição do Estado.

Parágrafo único - O Executivo garantirá ao Poder Legislativo as condições técnicas

de acesso e o treinamento para a operação dos mecanismos de consulta aos

sistemas referidos no caput.".

Justificação: Para o pleno exercício dos poderes de fiscalização do Legislativo é

necessário o total acesso a todos os bancos de dados referentes à execução de

despesas e receitas públicas. Por esse motivo, propomos a ampliação do rol dos

sistemas que serão postos à disposição dos parlamentares.

Emenda nº 77 Autoria: Bloco PT/PMDB/PC do B

Acrescente-se onde convier:

"Art. . Será assegurado aos membros da Assembléia Legislativa acesso ao SIAFI

Assembléia para fins de acompanhamento e fiscalização orçamentários a que se

refere a alínea "b" do inciso I do art. 160 da Constituição do Estado.".

Justificação: Para o pleno exercício dos poderes de fiscalização do Legislativo é

necessário o total acesso a todos os bancos de dados referentes à execução de

despesas públicas, inclusive os referentes às despesas do próprio Poder. Não vemos

motivo pelo qual não se possa dar a todos os membros desta Casa o pleno

conhecimento da sua execução orçamentária e financeira.

Emenda nº 78 Autoria: Bloco PT/PMDB/PC do B

Acrescente-se onde convier:

"Art. . O orçamento discriminará em fonte de recurso específica as receitas

decorrentes de transferências voluntárias efetivadas por convênios, acordos e ajustes

com a União.".

Justificação: São cada vez mais freqüentes no Brasil os programas e políticas

públicas de execução multigovernamental. Essa tendência configura importante

avanço nas relações federativas, instituindo a co-responsabilidade e a cooperação

entre os diversos entes na prestação de serviços ao cidadão. A proposta que

apresentamos visa a aperfeiçoar a execução dos programas desenvolvidos em

colaboração com a União e dar visibilidade às políticas comuns aos dois entes,

efetivando prática comum em organismos estruturados na forma do federalismo
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cooperativo.

Emenda nº 79 Autoria: Bloco PT/PMDB/PC do B

Acrescente-se, ao art. 35 o seguinte § 2°, passando  o parágrafo único a § 1°:

"Art. 35. (...)

§ 2° - O Poder Executivo, no ato de que trata este artigo, publicará as metas

bimestrais de realização de receitas, desdobradas por categoria econômica e

origem.".

Justificação: A Lei de Responsabilidade Fiscal deu grande importância ao

planejamento financeiro dos entes públicos, prevendo, inclusive, a obrigação de se

limitar os empenhos, como previsto no art. 36 do PLDO, caso não se efetive a

previsão de receita. Para isso, o art. 13 dessa lei determina o desdobramento da

receita prevista em metas bimestrais de arrecadação. A emenda que apresentamos

tem o objetivo de dar total publicidade a essas metas, que hoje não são atualizadas

pela Secretaria da Fazenda.

Emenda nº 80 Autoria: Bloco PT/PMDB/PC do B

Acrescente-se, no caput do art. 35 do projeto, a expressão "e programa" após a

expressão "por órgão".

Justificação: O maior detalhamento da programação dos desembolsos financeiros

visa permitir o acompanhamento da execução orçamentária, dando transparência aos

eventuais contingenciamentos de despesas.

Emenda nº 81 Autoria: Bloco PT/PMDB/PC do B

Acrescente-se ao art. 18 os seguintes parágrafos:

"Art. (...)

§ 3º Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de

motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as conseqüências dos

cancelamentos de dotações propostos sobre a execução das atividades, projetos,

operações especiais, e respectivas metas.

§ 4º Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação, as

exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o

exercício.

§ 5° Os decretos de abertura de créditos adicionais  seguirão numeração seqüencial
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própria, que se encerrará ao final do exercício.".

Justificação: As modificações aqui propostas têm o objetivo de regular a

apresentação de créditos adicionais à apreciação dessa Casa, de modo a facilitar o

acompanhamento e fiscalização das modificações introduzidas na lei orçamentária.

Pretendemos, com a adoção dos mecanismos de controle e transparência propostos

ampliar o debate público sobre os custos da execução das políticas governamentais,

reforçando o sistema de planejamento pelo exercício da justificação circunstanciada

de todos os seus atos.

Emenda nº 82 Autoria: Bloco PT/PMDB/PC do B

Acrescente-se onde convier o seguinte art.:

"Art. ... Os órgãos ou entidades concedentes deverão disponibilizar na internet

informações contendo, no mínimo, data da assinatura dos instrumentos de

transferência voluntária, nome do convenente, objeto das transferências, valor

liberado e classificação funcional, programática e econômica do respectivo crédito.

Parágrafo único. Os órgãos concedentes deverão ainda:

I - divulgar, pela internet:

a) os critérios para a seleção dos beneficiados pelo programa;

b) no prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação da lei orçamentária, o conjunto

de exigências e procedimentos, inclusive formulários, necessários à realização das

transferências;

c) os meios para apresentação de denúncia sobre a aplicação irregular dos

recursos transferidos;

II - viabilizar acompanhamento, pela internet, dos processos de liberação de

recursos;

III - adotar procedimentos claros, objetivos, simplificados e padronizados que

orientem os interessados de modo a facilitar o seu acesso direto aos órgãos da

Administração Pública Estadual.".

Justificação: A emenda pretende estabelecer procedimentos que simplifiquem e

dêem transparência à execução de políticas públicas estaduais por meio da

colaboração com os municípios. Propomos a publicação dos critérios que determinam

a escolha de um município como parceiro da Administração Estadual, de modo a
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garantir a impessoalidade no exercício discricionário de despesas e possibilitar a

todos os municípios a igualdade de condições na disputa dos recursos

complementares estaduais.

Emenda nº 83 Autoria: Bloco PT/PMDB/PC do B

Acrescente-se ao art. 24 os seguintes §§:

"Art. 24. (...)

§ 4º. O convenente será comunicado pelo órgão concedente da ocorrência de fato

que motive a suspensão ou o impedimento de liberação de recursos a título de

transferências voluntárias.

§ 5°. A Secretaria da Fazenda manterá na internet r elação atualizada dos entes que

apresentarem motivos de suspensão ou impedimento de transferências voluntárias.".

Justificação: A emenda busca criar condições para que os Municípios e entidades

tomem rápido conhecimento de qualquer evento que os impeçam de firmar convênios

com o Estado, de modo a tomar tempestivamente as providencias necessárias à

regularização de suas relações com o poder Público estadual.

Emenda nº 84 Autoria: Bloco PT/PMDB/PC do B

Acrescente-se ao art. 21 os seguintes parágrafos:

"Art. 21. (...)

§ 1º Serão consideradas contratos de terceirização de mão de obra, para efeito do

disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, as

despesas provenientes de contratação de pessoal para substituição de servidores

pertencentes a categorias funcionais abrangidas por planos de cargos do quadro de

pessoal de órgão ou entidade, sendo tais despesas contabilizadas como Outras

Despesas de Pessoal.

§ 2° Os serviços de consultoria somente serão contr atados para execução de

atividades que comprovadamente não possam ser desempenhadas por servidores ou

empregados da Administração Estadual, publicando-se no Diário Oficial do Estado e

na página oficial do órgão na internet, além do extrato do contrato, a motivação e a

autorização da contratação, na qual constará, necessariamente, quantitativo médio de

consultores, custo total dos serviços, especificação dos serviços e prazo de

conclusão.".
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Justificação: A emenda tem o objetivo de dar maior transparência às despesas com

consultorias, que, como demonstraram estudos do Ministério do Planejamento,

referentes particularmente à contratação de consultores em programas com

financiamento internacional, freqüentemente têm custos superiores ao trabalho

desenvolvido por quadros existentes no próprio serviço público. O mecanismo já foi

adotado nas LDO's de 2004 a 2009, não parece haver motivo para sua exclusão,

principalmente quando se observa a trajetória crescente dessas despesas.

Emenda nº 85 Autoria: Bloco PT/PMDB/PC do B

Dê-se ao caput do art. 34 a seguinte redação:

"Art. 34. É vedada a anulação de recursos para a apresentação de emendas ao

projeto de lei orçamentária e o cancelamento de recursos para a abertura de créditos

suplementares sobre:".

Justificação: O projeto reproduz norma tradicionalmente inserida nas LDO's

estaduais, que restringe a participação do Legislativo na elaboração da lei

orçamentária. Julgamos ser necessária uma maior participação do Poder Legislativo

na elaboração da programação orçamentária, em nome do equilíbrio entre os

Poderes. Acreditamos que uma forma de equilibrar o peso relativo dos Poderes na

elaboração do orçamento seria restringir o uso das dotações listadas nos incisos

como fonte de anulação de recursos para atos de suplementação, submetendo o

Executivo às mesmas limitações impostas ao Legislativo. Dessa forma, caso seja

necessária a reprogramação das despesas relacionadas nos incisos, esta se fará por

meio de projeto de lei específica.

Emenda nº 86 Autoria: Bloco PT/PMDB/PC do B

Acrescente-se ao art. 51 o seguinte parágrafo único:

"Art. 51. (...)

Parágrafo único. A resolução a que se refere o caput não incidirá sobre superávits

financeiros de recursos:

I - provenientes de transferência do Sistema Único de Saúde - SUS;

II - provenientes de transferência do Sistema Único de Assistência Social - Suas -;

III - os recursos destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais -

FAPEMIG;
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IV - dos institutos de previdência

V - demais recursos legalmente vinculados a finalidades específicas;".

Justificação: Com suposto respaldo em artigo semelhante ao que está inserido na

LDO para o ano de 2003, o Executivo, em janeiro de 2004, promoveu a reversão ao

Tesouro de R$318,85 milhões de superávit da FAPEMIG. Esses recursos foram

destinados à FAPEMIG por vinculação constitucional e sua transferência a essa

entidade foi propositadamente retardada, impedindo sua efetiva aplicação. A manobra

foi expressamente reprovada pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa, por representar claro desrespeito

a vontade da Constituição e ao Parágrafo único do art. 8° da Lei de Responsabilidade

Fiscal, segundo o qual "os recursos legalmente vinculados a finalidades específicas

serão utilizados apenas para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em

exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso". Procuramos, com a emenda,

preservar os mandamentos constitucionais de manobras contábeis que desvirtuam o

princípio republicano de respeito à legalidade.

Emenda nº 87 Autoria: Bloco PT/PMDB/PC do B

Dê-se ao inciso VII do art. 8º a seguinte redação :

"Art. 8º. (...)

VII - demonstrativo consolidado do serviço da dívida para 2011, acompanhado da

memória de cálculo das estimativas das despesas com amortização e com juros e

encargos e de quadro detalhado evidenciando, para cada operação de crédito, a

natureza da dívida, o respectivo credor, o saldo devedor e respectivas projeções de

pagamento de amortizações e encargos, as taxas de juros pagas e cronograma de

pagamento;".

Justificação: O Estado de Minas Gerais foi uma das unidades da federação que

registrou maior aumento no endividamento público nos últimos cinco anos, conforme

acompanhamento do Banco Central. Não há dúvida de que o endividamento é

método legítimo para a antecipação de investimentos que, de outra forma, poderiam

chegar tarde demais para o atendimento da população. No entanto, uma vez que

estas operações podem comprometer a capacidade de gerações futuras na busca do

desenvolvimento, é necessário que se promova o maior grau possível de
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transparência em sua administração. A emenda promove a manutenção do

detalhamento já constante na lei orçamentária sobre os custos da dívida pública,

adotando critérios já usuais em estados como São Paulo e Bahia e já aprovados por

três vezes pela Assembléia, nas LDOs de 2007, 2008 e 2009.

Emenda nº 88 Autoria: Bloco PT/PMDB/PC do B

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art. (...) - O envio do projeto de lei orçamentária para 2011 ao Poder Legislativo

será precedido da realização de audiências públicas regionais, com a finalidade da

coleta de subsídios para sua elaboração.

§ 1º - As propostas aprovadas em Audiência Pública serão obrigatoriamente

incluídas na Proposta Orçamentária.".

Justificação: A proposta visa ampliar a possibilidade de participação popular na

elaboração do orçamento, fazendo com que esta incida já durante o primeiro

momento da sua elaboração. O que se pretende é evoluir do atual sistema, no qual a

proposta orçamentária é elaborada pelos órgãos de planejamento dos Poderes do

Estado, para um sistema de orçamento participativo, onde a incidência dos cidadãos

possa se dar de maneira ampla e soberana.

Emenda nº 89 Autoria: Bloco PT/PMDB/PC do B

Acrescente-se ao PL o seguinte art. 48, remunerando-se os demais:

"Art. 48 - Os projetos de autorização legislativa de operações financeiras serão

instruídos com a demonstração da relação custo-benefício e do interesse econômico

e social da operação, de que trata o §1° do art. 32  da Lei Complementar Federal n°

101, de 2000, e a relação dos projetos ou atividades orçamentárias a serem

financiados, assim como das condições financeiras da operação, incluindo, no

mínimo, os prazos de amortização e carência do empréstimo, a taxa de juros e os

encargos a serem pagos, o indexador e a forma de repactuação do saldo devedor, e,

quando for o caso, proposta firme, protocolo de intenções ou instrumento congênere

firmado com a entidade financiadora.".

Justificação: A proposta visa permitir, por parte da Assembléia, o pleno

conhecimento das condições de endividamento a serem assumidos pelo Estado, de

modo a que este Poder possa compartilhar com o Governo a responsabilidade pelo
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futuro da gestão fiscal do Estado, fundamento da necessidade constitucional de

autorização legislativa.

Emenda nº 90 Autoria: Weliton Prado - PT

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art. ... A abertura de créditos suplementares. não se aplica ao programa

Comunicação Social " Ação de Divulgação Governamental"

Justificação: A emenda apresentada tem por escopo conferir tratamento

republicano às despesas de publicidade do governo, procurando submeter estes

gastos ao controle efetivo do Legislativo e da sociedade, de maneira a impedir o uso

abusivo de recursos públicos como forma de implementação de censura econômica

sobre a imprensa.

A dotação referente à publicidade do governo em 2006, por exemplo, era

inicialmente de R$ 27.500.000,00, mas foi acrescida por diversas suplementações

orçamentárias, que, ao final, totalizaram R$ 39.875.933,00, correspondente a um

percentual de suplementação de 69%.

Em 2007, a situação foi ainda mais preocupante, visto que as suplementações

elevaram a dotação a um valor que superou o dobro do totalizado no ano anterior. A

Assembleia Legislativa aprovou dotação referente à publicidade do governo de R$

27.853.933,00. Mas, diversas suplementações orçamentárias alteraram esse valor,

totalizando R$ 81.163.939,00 (autorizado). O governo liquidou R$ 80.751.212,14.

Em 2008, o crédito inicial de R$30.000.000,00.foi aumentado em 182,54%,

passando o crédito autorizado para R$ 84.760.840,00, dos quais R$ 82.176.676,37

foram liquidados.

Em 2009, o crédito inicial de R$40.753.933,00.foi aumentado em 130,4%, passando

o crédito autorizado para R$93.896.543,00, dos quais R$92.914.581,68 foram

liquidados.

Com as referidas suplementações que tem ocorrido em benefício do programa de

Divulgação Governamental, é possível constatar que essa despesa supera muitas

vezes a de programas estruturadores. É inaceitável que uma despesa tão pouco

importante para a população do Estado seja tão favorecida pelo governo!

Emenda nº 91 Autoria: Weliton Prado - PT
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O parágrafo 1º do artigo 21 do projeto, passa a vigorar com a seguinte redação::

"Art. 21...............................

§ 1°- A política remuneratória dos servidores públi cos, na forma da lei, dar-se-á com

base em reajustes gerais, não inferiores à variação do Índice Nacional de Preços ao

Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), do período, e em aprovação de tabelas salariais dos planos de

carreiras específicos, incluindo adicionais de desempenho e observadas as

disposições da Lei Complementar nº 101, de 2000."

Justificação: A presente emenda tem por objetivo criar condições para que a

atualização da remuneração de todo o funcionalismo público do Estado, tenha, como

parâmetro mínimo, índices nunca inferiores à variação do Índice Nacional de Preços

ao Consumidor Amplo (IPCA) - índice oficial do Governo Federal para medição das

metas inflacionárias do período.

Tal medida é fundamental para reduzir as grandes discrepâncias salariais e e a

perda do poder de compra dos servidores nos últimos anos. Há categorias ainda sem

reajustes salariais há mais de 10 anos. É incompreensível que a segunda maior

economia do país, ainda tenha vencimentos inferiores ou iguais ao salário mínimo.

Emenda nº 92 Autoria: Weliton Prado - PT

Acrescente-se o seguinte § ao artigo 21 do projeto:

"Art. 21.......................................

§ - As despesas com pessoal e encargos sociais da Defensoria Pública terão como

limite, na elaboração de sua proposta orçamentária, a despesa com a folha de

pagamento do mês de abril de 2010, acrescida do percentual de 50%."

Justificação: A presente emenda tem por objetivo criar condições para materializar

a autonomia orçamentária conquistada pela Defensoria Pública, autorizando, em

razão das peculiaridades do caso, o alargamento do limite de despesas com pessoal

e encargos sociais previstos para os demais órgãos e poderes do Estado. Com esta

medida, pretende-se tornar viável o atendimento à antiga reivindicação da categoria

por melhores salários.

Cumpre ressaltar, ademais, que a remuneração atualmente percebida pelos

defensores públicos em Minas Gerais é uma das menores entre todos os Estados da
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Federação, sendo incompatível com a relevância da função por eles desempenhada,

sobretudo quando comparada ao Ministério Público, órgão que igualmente exerce

funções essenciais à administração da justiça.

Emenda nº 93 Autoria: Weliton Prado - PT

Acrescente-se o seguinte § ao artigo 21 do projeto:

"Art. 21...........................

§ - As despesas com pessoal e encargos sociais da Polícia Militar, do Corpo de

Bombeiros Militar e da Polícia Civil terão como limite, na elaboração de sua proposta

orçamentária, a despesa com a folha de pagamento do mês de abril de 2010,

acrescida do percentual de 30%."

Justificação: A presente emenda tem por objetivo criar condições para a elevação

da remuneração dos agentes de segurança pública do Estado, mediante a

implantação de novas tabelas salariais (reparando graves injustiças como a dos

servidores administrativos da Polícia Civil que percebem vencimentos inferiores ao

salário mínimo) e a concessão de gratificação por atividade de risco (ou gratificação

de periculosidade).

As profissões de policial civil e militar, de bombeiro militar, de agente de segurança

penitenciário e de agente de segurança sócio-educativo são tipificadas como

profissões de risco, perigosas e que, portanto, fazem, seus ocupantes, jus ao

adicional de periculosidade, definido nos termos da Constituição Federal e em

conformidade com o disposto nos artigos 36 e 39 da Constituição Estadual. Com esta

medida, pretende-se tornar viável o atendimento a essa antiga reivindicação dos

servidores da área de defesa social.

Emenda nº 94 Autoria: Weliton Prado - PT

Acrescente-se o seguinte § ao artigo 21 do projeto:

"Art. 21.......................................

§ - As despesas com pessoal e encargos sociais da Secretaria de Estado da

Educação conterão dotações suficientes para a implantação integral, como

vencimento inicial das carreiras, do piso nacional do magistério atualizado, conforme

dispõe a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008."

Justificação: A presente emenda visa assegurar o cumprimento da lei nacional que
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instituiu o piso nacional do magistério, uma conquista histórica dos professores da

rede pública e de todos aqueles que defendem uma educação pública de qualidade

com a valorização dos trabalhadores.

Resgatando o pacto nacional pela valorização do magistério e qualidade da

educação, em março de 2007, a proposta foi encaminhada pelo governo federal, em

forma de projeto de lei, à Câmara dos Deputados, originando a Lei nº 11.738, de 16

de julho de 2008, após ser debatido amplamente por 14 meses, no Congresso

Nacional.

A norma federal prevê que os professores da educação básica pública dos estados,

municípios, do Distrito Federal e da União serão beneficiados com a entrada em vigor

do piso nacional do magistério, de R$ 1312,26. É a primeira categoria a ter um piso

salarial nacional definido na Constituição. O valor integral deveria estar sendo pago

desde janeiro de 2010, como salário-base sobre o qual seriam acrescentados todos

os adicionais e vantagens pecuniárias.

Inobstante, os valores das carreiras iniciais dos professores da educação básica

não ultrapassam o valor de um salário mínimo. É inaceitável que o Estado de Minas

Gerais, uma das três maiores economias do país, pague menos de um salário mínimo

aos educadores, auxiliares de serviço e técnicos da educação. Só para exemplificar,

os professores das séries iniciais tentam sobreviver com vencimentos de R$ 360,00.

Os educadores do ensino fundamental e médio, com escolaridade de nível superior,

recebem R$ 508,00.

Diante disso, não vemos como melhorar a qualidade da educação sem

necessariamente valorizar os profissionais da educação com a promoção de

condições adequadas de trabalho, salário digno, formação e garantia de atendimento

à saúde. Ademais, investir em educação é investir também na promoção do

desenvolvimento do Estado.

Emenda nº 95 Autoria: Weliton Prado - PT

Acrescente-se o seguinte § ao artigo 21 do projeto:

"Art. 21............................

§ - As despesas com pessoal e encargos sociais da Secretaria de Estado da

Educação terão como limite, na elaboração de sua proposta orçamentária, a despesa
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com a folha de pagamento do mês de abril de 2010, acrescida de percentual

suficiente à promoção de reajustes da remuneração dos Assistentes Técnicos da

Educação Básica."

Justificação: A presente emenda tem por objetivo criar condições para a elevação

da remuneração dos assistentes técnicos da educação básica, mediante a

implantação de novas tabelas salariais, reparando graves injustiças.

Ora, o vencimento básico de importantes profissionais é inferior ao salário mínimo

nacional, não garantindo uma sobrevivência digna aos servidores. Ademais, a cada

dia, percebem novas atribuições e responsabilidades, sem qualquer acréscimo na

remuneração.

Com esta medida, pretende-se tornar viável o atendimento a essa justa

reivindicação dos assistentes técnicos da educação básica.

Emenda nº 96 Autoria: Weliton Prado - PT

Acrescente-se o seguinte § ao artigo 42 do projeto:

"Art. 42.......................................

§ - O Poder Executivo promoverá, mediante alteração da legislação tributária, a

redução das alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS que incidem sobre a energia elétrica para

consumo residencial, sobre a energia elétrica rural, sobre a telefonia fixa e celular e a

comunicação de dados, em atendimento aos objetivos previstos no art. 2º, incisos IV,

IX e XI da Constituição do Estado, nas condições, prazos e recursos que a lei

específica estabelecer."

Justificação: A presente emenda visa colaborar no esforço nacional para redução

da carga tributária no Estado, através da redução das alíquotas do Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS que incidem

sobre a energia elétrica para consumo residencial, sobre a energia elétrica rural e

sobre a telefonia fixa e celular.

Emenda nº 97 Autoria: Weliton Prado - PT

Acrescente-se o seguinte § ao artigo 42 do projeto:
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"Art. 42.......................................

§ - O Poder Executivo promoverá, mediante alteração da legislação tributária, a

redução das alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS que incidem sobre biocombustíveis -

inclusive álcool combustível, em atendimento aos objetivos previstos no art. 2º,

incisos IV, IX e XI da Constituição do Estado, nas condições, prazos e recursos que a

lei específica estabelecer."

Justificação: A presente emenda visa colaborar no esforço nacional para redução

da carga tributária no Estado, através da redução das alíquotas do Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS que incidem

sobre biocombustíveis - inclusive álcool combustível.

Ora, os produtores do setor sucroalcooleiro e os consumidores esperam com

grande expectativa a redução da carga tributária sobre o álcool combustível,

conforme compromisso assumido pelo ex-governador Aécio Neves. Contudo, o álcool

em Minas ainda não é vantajoso, especialmente quando comparamos com a carga

tributária e incentivos em outros estados da federação.

O objetivo da proposta em análise é garantir que os produtores mineiros tenham

condições de competir com os produtores de estados vizinhos como São Paulo e

Paraná, onde a alíquota é de 12% e 18%, respectivamente.

Emenda nº 98 Autoria: Weliton Prado - PT

Acrescente-se o seguinte § ao artigo 25 do projeto:

"Art. 25.......................................

§ - O Poder Executivo instituirá fundo de recursos orçamentários a serem

transferidos aos Municípios para compensação das perdas com a revisão da Lei n.º

13.803/2000, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da

arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, e ainda para compensação dos

municípios que gastem, mediante convênio, sua receita orçamentária com despesas

com atribuições do Estado ou da União, em atendimento aos objetivos previstos no

art. 2º, incisos IV, VIII e X da Constituição do Estado, nas condições, prazos e
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recursos que a lei específica estabelecer, observadas, em cada exercício financeiro,

as dotações consignadas no orçamento vigente."

Justificação: A presente emenda visa permitir que o Estado transfira recursos mais

do que necessários e justos para os Municípios. Deve-se, preliminarmente, registrar

que, de fato, a imensa desigualdade que marca o Brasil e, em especial, Minas Gerais,

deixou marcas indeléveis em nossa história. Contudo, o quadro atual do federalismo

fiscal, em que os Municípios detêm a menor parcela dos recursos tributários, indica

que a solução para o problema da desigualdade passa pela redefinição do pacto

federativo. O problema se agrava pelo fato de que, em virtude da proximidade com a

população, as Prefeituras são levadas a assumir atribuições dos demais entes

federativos: de combustível e manutenção das viaturas da polícia militar, passando

pelo pagamento de luz e água das sedes de órgãos e entidades federais e estaduais,

até a cessão de servidores. Estudos do Instituto Brasileiro de Administração Municipal

revelam que "as despesas realizadas pelos Municípios com as atividades de

competência da União e dos Estados chegam a pelo menos 4,43% das suas receitas,

o que equivaleria, no ano de 1998, a um gasto de pelo menos R$3,1 bilhões,

chegando a pelo menos R$3,8 bilhões em 2000, atingindo R$4,2 bilhões em 2001 e

alcançando R$5,0 bilhões em 2002." Além disso, tendo em vista a revisão da Lei n.º

13.803/2000, ocorrida com a aprovação da Lei 18.030/2009, que distribui a parcela do

ICMS que cabe aos municípios, propugnamos pela criação de um mecanismo de

compensação para os Municípios que sofreram perdas com a redistribuição do ICMS.

A referência que nos inspira é o mecanismo constante na Lei Complementar nº 87, de

1996, a chamada Lei Kandir. Esse diploma legal desonerou da cobrança do ICMS os

produtos a serem exportados, causando significativa perda de receita para Estados e

Municípios. Para compensar essa perda, o art. 31 da referida lei previa um

mecanismo de compensação, mediante o repasse de recursos da União para os

demais entes federativos.

Emenda nº 99 Autoria: Weliton Prado - PT

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art... A Lei Orçamentária conterá dotações destinadas a promover o saneamento

básico e a revitalização das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais".
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Justificação: A presente emenda visa assegurar a alocação de recursos para

elaboração e execução de projetos de Estações de Tratamento de Esgoto - ETEs,

sob a coordenação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política

Urbana - Sedru -, em parceria com várias secretarias e órgãos ambientais.

Infelizmente, nos anos anteriores, recursos com esse objetivo foram desviados para

outros programas, não garantindo, assim, a universalidade dos serviços de

saneamento básico no Estado.

Destaca-se que, desde 2003 os investimentos em saneamento básico se tornaram

um esforço nacional e compromisso assumido pelo governo federal com a criação do

Ministério das Cidades e com a sanção, em 2007, da Lei 11.445, considerada um

marco regulatório do saneamento básico, bem como com os recursos provenientes

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Contudo, é preciso garantir a qualidade do tratamento de esgoto nas cidades

também com o compromisso do Estado e dos municípios. Isso porque, a falta de

investimentos na coleta e no tratamento dos esgotos, por exemplo, é o principal

motivo dos problemas de saneamento básico apontados em vários estudos. Ora,

quando não há tratamento, os esgotos são despejados em rios, lagos e mananciais.

Com exemplo, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), que é

integrante da administração indireta do Estado de Minas Gerais e atua como

concessionária em centenas de municípios, despeja, sem tratamento, os esgotos

sanitários em córregos e cursos d'água que atravessam diversas cidades. Destarte,

tanto o ar quanto as águas sofrem a poluição. A população sente, ainda, os efeitos do

mau cheiro exalado e do aumento dos riscos à saúde. Os serviços, portanto, não são

prestados de forma efetiva, universal e adequada. Dessa forma, é preciso considerar

o saneamento como prioridade política.

Emenda nº 100 Autoria: Weliton Prado - PT

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art. ... A Lei Orçamentária conterá dotações destinadas a assegurar a execução de

obras e reformas estruturais nos prédios escolares das instituições de ensino do

Estado de Minas Gerais."

Justificação: A presente emenda visa permitir que o Estado promova a ampliação e
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reforma dos prédios escolares, comprometidos pela precária infra-estrutura. Diversas

instituições de ensino pertencentes à rede estadual não recebem atenção do governo

estadual para obras de melhorias da rede física.

Esta situação de apatia resulta em interdições de blocos e diversos prejuízos à

comunidade escolar. A direção das escolas comprometidas encaminham solicitação

emergencial à Secretaria de Estado de Educação, contudo, convivem com a

morosidade no encaminhamento do pelito.

Ademais, as instituições não possuem condições de realizar as obras de ampliação

e reformas dos prédios com recursos próprios, necessitando, portanto, de apoio do

governo Estadual.

Emenda nº 101 Autoria: Weliton Prado - PT

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art... A Lei Orçamentária conterá dotações destinadas a assegurar a

reestruturação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais

(IPSEMG)."

Justificação: A presente emenda tem por objetivo garantir a reestruturação do

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG), com a

ampliação da rede credenciada, principalmente nas cidades do interior do Estado, e

desburocratização do sistema de agendamento das consultas, promovendo, assim,

um atendimento digno e adequado aos servidores estaduais nas diversas

especialidades médicas.

Emenda nº 102 Autoria: Weliton Prado - PT

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art... A Lei Orçamentária conterá dotações suficientes para a implantação do

programa estadual de proteção e defesa do consumidor."

Justificação: A presente emenda tem por objetivo garantir dotação orçamentária

própria ao programa estadual de proteção e defesa do consumidor. Dessa forma, a

operacionalidade da defesa dos direitos dos consumidores em Minas Gerais seria

mais eficaz, permitindo o processamento das reclamações individuais dos

consumidores, o que hoje não ocorre. Destarte, o consumidor mineiro contará com

uma participação do Estado para assegurar a solução plena dos conflitos envolvendo
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ofensas às normas de proteção ao consumo, resultando em uma consequente

diminuição nos conflitos levados a análise do poder judiciário, evitando a morosidade.

Emenda nº 103 Autoria: Weliton Prado - PT

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art... A Lei Orçamentária conterá dotações suficientes para as ações de apoio à

iniciativas de comercialização direta entre agricultores familiares e consumidores."

Justificação: A presente emenda tem por objetivo garantir dotação orçamentária

suficiente para aplicação da Lei 18814/2010, que trata do apoio à comercialização

direta entre agricultores familiares e consumidores. O objetivo é promover a

diminuição das desigualdades sociais, criar oportunidades de trabalho e estimular a

permanência das famílias no campo. Ademais, a inciativa, originada do Projeto de Lei

630/2007, de autoria deste parlamentar, trabalha a segurança alimentar e nutricional

da população.

Emenda nº 104 Autoria: Weliton Prado - PT

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art... A Lei Orçamentária conterá dotações suficientes para as ações de estímulo

ao desenvolvimento de polos de fruticultura em todas as regiões do Estado."

Justificação: A presente emenda tem por objetivo garantir dotação orçamentária

suficiente para apoio do governo à produção e industrialização de frutas em Minas

Gerais. O Triângulo Mineiro já é um grande produtor de abacaxi, maracujá, laranja e

outras frutas. Mas esta produção se concentra em alguns poucos municípios e o

objetivo é ampliá-la para outras regiões. Verifica-se, portanto, no Estado, a

necessidade de aumentar a diversidade de frutas produzidas e agregar valor à

produção, impulsionando as economias regionais.

Emenda nº 105 Autoria: Carlin Moura - PC DO B

Acrescente-se o seguinte § ao artigo 21 do projeto:

"Art. 21 - (...)

§ - As despesas com pessoal e encargos sociais da Fundação Centro Tecnológico

de Minas Gerais - CETEC terão com limite, na elaboração de sua proposta

orçamentária, a despesa com a folha de pagamento do mês de abril de 2010,

acrescida do percentual suficiente para a implantação e funcionamento dos Cursos
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Superiores de Tecnologia em Processos Químicos, em Processos Ambientais e em

Fabricação Mecânica."

Justificação: A presente emenda visa a implementação dos cursos superiores de

Tecnologia em Processos Químicos, em Processos Ambientais e em Fabricação

Mecânica pela Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC, cujo parecer

do Conselho Estadual de Educação nº 284/10 foi favorável à autorização de

funcionamento. Passamos, portanto, a utilizar de trechos deste parecer para a melhor

compreensão de nossos pares da importância da implementação de tais cursos no

desenvolvimento do estado de Minas Gerais. "A Fundação Centro Tecnológico de

Minas Gerais - CETEC, é uma instituição pública, multitemática, que tem como

objetivo promover o crescimento econômico e social do Estado por meio do

desenvolvimento tecnológico, com vistas à inovação de produtos e processos na

empresas. Desde 1972, o CETEC atua na modernização das atividades produtivas

pela apropriação do conhecimento, pelo desenvolvimento e pela transferência de

soluções tecnológicas, ambientalmente compatíveis, em prol da competitividades das

empresas mineiras. O CETEC participa da Rede Temática em Engenharia de

Materiais - REDEMART, um programa de pós-graduação - mestrado e doutorado,

reconhecido pela CAPES. O CETEC tem como missão contribuir para a evolução

tecnológica, pela apropriação de conhecimento e pelo desenvolvimento e antecipação

de soluções inovadoras, ambientalmente compatíveis, em prol de empresas mineiras

e brasileiras. Trata-se de Fundação já estruturada e reconhecidamente relevante para

Minas Gerais. Comprova condições altamente sólidas e adequadas para aquilo a que

se propõe. Pretende, portanto, oferecer os cursos em questão para garantir uma

formação profissional de alto nível, com egressos aptos a realizarem atividades

típicas dos vários setores industriais e de serviços que compõem o complexo

industrial mineiro e aqueles que serão requeridos com a implantação do futuro pólo

aeronáutico, no entrono do aeroporto de Confins. Nesse sentido, solicitamos apoio

dos nobres pares com a aprovação da mesma.

Emenda nº 106 Autoria: Carlin Moura - PC DO B

Acrescente-se onde convier:

Art. .... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2011, alocará recursos suficientes
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para implantação da Lei 17.803, de 15 de outubro de 2008, que trata da política de

incentivo aos atletas de rendimento em modalidades olímpicas e paraolímpicas -

Bolsa-Atleta no estado de Minas Gerais.

Emenda nº 107 Autoria: Carlin Moura - PC DO B

Acrescente-se onde convier:

Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2011, alocará recursos

suficientes para a revitalização e iluminação do Centro Social Urbano - CESU do

Bairro Amazonas, no município de Contagem/MG..

Justificação: Esta emenda pretende garantir recursos orçamentários para a

revitalização e iluminação das dependências do Centro Social Urbano - CESU do

Bairro Amazonas, em Contagem/MG. O CESU do bairro Amazonas desempenha

importante papel junto a população de Contagem, contribuindo para formação dos

jovens da localidade e promovendo atividades esportivas, culturais,

profissionalizantes, dentre outras. O estado em que se encontra a sede do

CESU/Amazonas é lastimável, sendo fundamental sua iluminação e revitalização, a

fim de dar continuidade aos projetos sociais desenvolvidos.

Emenda nº 108 Autoria: Carlin Moura - PC DO B

Acrescente-se onde convier:

Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2011, alocará recursos

suficientes para implementação da Lei 18.136, de 14 de maio de 2009, que institui

Plano Estadual da Juventude no estado de Minas Gerais.

Emenda nº 109 Autoria: Carlin Moura - PC DO B

Acrescente-se onde convier:

Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2011, alocará recursos

suficientes para o estímulo ao uso de energias alternativas, em especial a energia

solar. Propomos a criação, junto à CEMIG, do Centro Profissionalizante de Produção

de Manufaturas para a Construção de Equipamentos de Energia Solar de Minas

Gerais, na cidade de Belo Horizonte para atendimento as famílias de baixa renda.

Emenda nº 110 Autoria: Carlin Moura - PC DO B

Acrescente-se onde convier:

Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2011, alocará recursos
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suficientes para a conclusão dos programas de pavimentação asfáltica Proacesso e

Links Faltantes, contemplando todos os municípios mineiros, priorizando nestes

programas os municípios com menor arrecadação financeira per capita."

Emenda nº 111 Autoria: Carlin Moura - PC DO B

Acrescente-se onde convier:

Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2011, alocará recursos

suficientes para a construção do campus da UEMG em Belo Horizonte"

Emenda nº 112 Autoria: Carlin Moura - PC DO B

Acrescente-se onde convier:

Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2011, alocará recursos

suficientes para transformar em autarquia Fundação Comunitária Tricordiana de

Educação, com a denominação de Universidade Estadual do Vale do Rio Verde

UNINCOR, visando sua estadualização.

Justificação: Comunitária Tricordiana de Educação foi criada em 11 de novembro

de 1965, pela Lei Estadual nº 3540/65, sob a denominação Fundação Faculdade de

Filosofia, Ciência e Letras de Três Corações. Em 07 de setembro de 1990, a antiga

Fundação Tricordiana passou a denominar-se Fundação comunitária Tricordiana de

Educação, com objetivo de promover a educação contínua da comunidade local e

regional, através do ensino, pesquisa e da extensão universitária. Em 1997, o Decreto

n° 39079 autorizou o funcionamento da Universidade Vale do Rio Verde de Três

Corações UNINCOR, da qual é mantenedora e já citada fundação, seguindo-se o

credenciamento do Campus BH por meio do Decreto nº 40229/98. ara que a

instituição possa continuar cumprindo sua missão depende o decisivo apoio do

Estado, seja por meio de parceria efetiva, seja por meio de sua estadualização. Os

estágios práticos oferecidos por esses curso em hospitais, centros especializados,

postos de saúde, asilos e creches, servirão para ser suporte e assistência aos

serviços oferecidos pelo SUS diminuindo as filas de espera, acolhendo a população

em suas necessidades na área de saúde. Ademais, o poder público, quer seja

federal, estadual ou municipal, no cumprimento de seu dever da promoção da

educação para todos, ao longo da história nessa Universidade, investiu efetivamente

no crescimento do seu patrimônio, por meio de doações de imóveis, concessão de



____________________________________________________________________________
815

bolsas de estudo ou repasse de verba pública. A UninCor conta com 5 campi em

funcionamento: Três Corações, São Gonçalo do Sapucaí, Caxambu, Betim e Belo

Horizonte, além de extensões em 4 cidades, Ibirité, Itaguara, Pará de Minas e

Pitangui. São 73 cursos de graduação, 6 mestrados, 2 doutorados e mais de 80

cursos de pós-graduação lato sensu, com cerca de 5 mil alunos.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 2010

ATA

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/6/2010

Às 9h43min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria Resende

(substituindo o Deputado Fahim Sawan, por indicação da Liderança do BSD) e os

Deputados Carlos Mosconi e Doutor Ronaldo, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Ana Maria

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

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

reunião se destina a apreciar matérias constantes na pauta e a debater a Lei Federal

nº 9.797, de 6/5/99, que dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica

reparadora da mama pela rede de unidades integrantes do SUS nos casos de

mutilação decorrentes de tratamento de câncer, bem como sobre a importância de

sua divulgação, e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do

Sr. Francisco José Penna, Diretor da Faculdade de Medicina da UFMG, publicado no

“Diário do Legislativo” de 6/5/2010; e da Sra. Gisele Bahia, Subsecretária de

Vigilância em Saúde, publicado no “Diário do Legislativo” de 20/5/2010. O Presidente

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

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 4.230 no 1° t urno, 4.525 e 4.565/2010 ambos em

turno único (Deputado Fahim Sawan); 4.538 e 4.571/2010 ambos em turno único

(Deputado Doutor Rinaldo Valério); e 4.563/2010 em turno único (Deputado Ruy

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

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

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de

Lei nº 3.004/2009 na forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Doutor Ronaldo,

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,
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cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 4.422/2010 com a Emenda nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Ruy Muniz); 4.427 (relator:

Deputado Doutor Rinaldo Valério); e 4.458/2010 (relator: Deputado Fahim Sawan),

que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.197 e 6.252/2010. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 4.320 e 4.328/2010. 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 dos Deputados Ruy Muniz e Carlos Mosconi em que solicitam seja

realizada audiência pública para debater a prevenção do uso de drogas e o

tratamento dos usuários, em especial no que se refere ao “crack”; Délio Malheiros em

que solicita seja realizada audiência pública para debater a reivindicação dos

servidores médicos vinculados à Secretaria de Saúde. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Eder Lúcio de Souza, Diretor-Geral

do Hospital Mário Penna; Paulo Afonso de Miranda, Diretor-Geral do Hospital

Luxemburgo; Cássio Eduardo Rosa Resende, Superintendente-Geral do Instituto

Mário Penna; Filipe Moura Moreira, Auditor-Médico do Instituto Mário Penna; Wagner

Antônio Paz, Médico do Hospital Alberto Cavalcanti e Coordenador do Serviço de

Mastologia do Hospital Mário Penna, representando a Fhemig; e as Sras. Andréa

Maia Lage, Assessora Jurídica da Coordenação de Controle do Câncer da Mulher,

representando Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de Estado de Saúde; e

Valenir Dias Machado Corrêa da Costa, Coordenadora do Curso de Psicologia da

Faculdade de Ciências Médicas e Psicóloga da Santa Casa de Misericórdia de Belo

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

palavra à Deputada Ana Maria Resende, 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 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
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ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Célio Moreira - Fahim Sawan - Doutor Rinaldo Valério.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.578/2010

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Proprietários do Portal dos

Pássaros, com sede no Município de Extrema.

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 4.578/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Proprietários do Portal dos Pássaros, com sede no Município de Extrema,

entidade sem fins econômicos que tem por objetivo central a melhoria das condições

de habitabilidade das comunidades em que atua. Para isso, a entidade exerce

atividades voltadas à melhoria das condições de habitação da população; solicita

providências perante o poder público em questões relativas à infraestrutura, à energia

elétrica, à segurança, à manutenção de vias, entre outros; estimula a cooperação

mútua entre os associados e promove atividades sociais.

Considerando que a instituição atua na promoção da melhoria da qualidade de vida

da comunidade beneficiária, executando trabalho social, acreditamos ser merecedora

do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.578/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 15 de junho de 2010.
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Cecília Ferramenta, relatora.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2010

ATAS

ATA DA 19ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 14/6/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva - Entrega de placa - Exibição de vídeo - Palavras do Sr. Eduardo

Rodrigues de Souza - Apresentação de grupos de escotismo de Minas Gerais -

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

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Doutor Viana - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Vanderlei Miranda.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a comemorar o centenário do escotismo no

Brasil.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Eduardo Rodrigues

de Souza, Diretor-Presidente da União dos Escoteiros no Brasil - Região de Minas

Gerais - UEB-MG -; e Paulo Henrique Maciel Barbosa, Conselheiro da Administração

Nacional da UEB; a Exma. Sra. Yara Leonel Lopes, escotista mais antiga em

atividade em Minas Gerais; e o Exmo. Sr. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do

requerimento que deu origem a esta homenagem.
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Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença do Sr. José Renato Barbosa Lopes,

Gerente Regional de Licenciamento Urbanístico da Secretaria de Administração

Regional Municipal Norte.

Execução do Hino Nacional

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

gravação da TV Assembleia.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Como escoteiro, você será visto como o homem que não perde a cabeça e que

aguenta qualquer crise com ânimo alegre, coragem e otimismo. Art. 8º da Lei do

Escoteiro: “O escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades”.

Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais, representando nesta oportunidade o Sr. Presidente,

Deputado Alberto Pinto Coelho; Exmo. Sr. Eduardo Rodrigues de Souza, Diretor-

Presidente da União dos Escoteiros no Brasil - Região de Minas Gerais; Exmo. Sr.

Paulo Henrique Maciel Barbosa, Conselheiro da Administração Nacional da União

dos Escoteiros no Brasil; Exma. Sra. Iara Leonel Lopes, escotista mais antiga em

atividade em Minas Gerais; caríssimos escoteiros, pais, amigos, delegações que

vieram de várias regiões do Estado nesta noite memorável e histórica para Minas

Gerais e para o Brasil, com muita alegria comemoramos exatamente hoje, dia 14 de

junho, o centenário do movimento escoteiro no Brasil. É para mim, meus amigos e

minhas amigas, uma grande honra ter sido o autor do requerimento que deu origem a

esta reunião especial para prestar a esse movimento a minha homenagem, a

homenagem do Parlamento mineiro, precisamente nesta data tão importante e

significativa, em que se comemoram 100 anos de existência de um dos mais

importantes filhos da pátria brasileira: o escotismo.

Honra-me sobremaneira, ainda, ter sido o autor de dois projetos de lei em benefício

do escotismo: um, que deu origem à lei que declara de utilidade pública a União dos

Escoteiros no Brasil - Região de Minas Gerais, Lei nº 15.503, de 12/5/2005; e o outro,

que originou a lei que incentiva a instrução e a educação escoteira nas escolas
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públicas estaduais por meio do Projeto Escotismo Escola, convertido na Lei nº

13.690, de 29/7/2000. Essa lei dispõe em seu art. 1º: “O Estado de Minas Gerais

incentivará a instrução e a educação escoteira por meio do Projeto Escotismo-Escola,

estimulando a criação de grupos de escoteiros nas escolas públicas estaduais, com

estrutura e organização da União dos Escoteiros no Brasil - Região de Minas Gerais”.

Nos seus 100 anos de existência no Brasil, o movimento escoteiro conta mais de 60

mil associados. Seu projeto educativo, um método de educação não formal, visa à

formação de cidadãos ativos e participativos, enfatizando as atividades ao ar livre, os

serviços à comunidade, a vida em equipe e o desenvolvimento pessoal. Sua nobre

proposta é o desenvolvimento do jovem por meio de um sistema de valores que

prioriza a honra, a realização individual e a participação construtiva em sociedade,

tendo sempre como pedra angular a família. Esse movimento educacional, voluntário,

apartidário e sem fins lucrativos nasceu na Inglaterra, em 1907, a partir das

experiências educacionais do inglês Baden Powell. Tornou-se conhecido de oficiais e

praças da Marinha brasileira com sede nesse país, que, ao regressarem ao Brasil em

1910, introduziram o movimento escoteiro no Brasil. Cheios de entusiasmo e

imbuídos dos ideais do seu fundador, lançaram aqui as primeiras sementes do

movimento, que teve como marco inicial de sua história a fundação, no Rio de

Janeiro, do Centro de Boys Scouts do Brasil, primeiro grupo de escoteiros do Brasil,

no dia 14/6/1910. Exatamente hoje comemoramos o seu centenário.

Fundamentado na promessa e na lei escoteira, criadas por nosso fundador, o

escotismo faz com que os jovens conheçam os seus limites e os respeitem,

aprendendo assim a respeitar os limites alheios. Tem por objetivo fazer com que os

jovens assumam seu próprio crescimento, tornando-se um exemplo de fraternidade,

lealdade, responsabilidade, respeito e disciplina. A promessa escoteira sintetiza o

embasamento moral do movimento escoteiro, conduta a que os membros aderem

voluntariamente, na certeza da existência de deveres a serem cumpridos. E nos

preceitos da lei escoteira figuram a honra, a integridade, a lealdade, a presteza, a

amizade, a cortesia, o respeito e a proteção à natureza e aos animais, a

responsabilidade, a disciplina, a coragem, o ânimo, o bom-senso, o respeito pela

propriedade e sempre a autoconfiança.
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Introduzido no Brasil, após três anos apenas de ter sido criado na Inglaterra, não

tardou a se espalhar por todo o País e, em 1915, já contava representações na

maioria dos Estados brasileiros. Em 1917, as associações brasileiras de escoteiros

com sede no País foram consideradas de utilidade pública, por meio de decreto-lei

sancionado pelo Presidente Wenceslau Braz.

A União dos Escoteiros no Brasil - Região de Minas Gerais é o órgão gerenciador

de todos os grupos escoteiros do Estado de Minas Gerais. Temos sua diretoria

composta pelo caríssimo amigo Presidente Eduardo Rodrigues de Souza, pelo Vice-

Presidente Luiz Gomes Mendes e pelos Diretores Regionais Leonardo Correa Nunes,

Júlio César Teixeira Crivellar e Diego Luiz Nunes.

Minhas senhoras, meus senhores, caríssimos homenageados, é admirável

pensarmos como uma organização como essa, um movimento voluntário, continua

existindo firme em seus propósitos após um século de história. É admirável, sim,

pensarmos que, ao contrário de sucumbir diante das inúmeras transformações sociais

e políticas, científicas e tecnológicas e, principalmente, da forma de relação entre

pessoas em que se prioriza, acima de qualquer coisa, o individualisrno, ele se

mantenha como uma fonte a abastecer o mundo de virtudes. E é exatamente disso

que o mundo carece.

Os traços negativos ou positivos da personalidade humana são universais e

atravessam gerações, expressando-se apenas de maneiras diferentes segundo a

época. Porém, em uma estrutura de uma personalidade bem formada, está sempre

presente, entre outros elementos psicológicos, um conjunto de virtudes que,

internalizadas, tornam o indivíduo mais elevado, íntegro e humanitário. Ser virtuoso é

ter retidão moral, probidade, excelência moral. A nobreza do ser humano repousa no

conjunto de suas virtudes, que, quase sempre, caminham aliadas; raramente

apresentam-se isoladas. Inspiram-nos a agir com coragem, perseverança e

determinação em todas as circunstâncias, com desapego em relação a pessoas, a

bens materiais e imateriais, o que possibilita uma vida mais rica e feliz, com desapego

às próprias ideias e opiniões, livre de preconceitos, dando sempre a capacidade de

agir com justiça e sabedoria. Ensinam-nos a agir com firmeza e perseverança, com a

determinação que permite progredir, ter sucesso em todos os empreendimentos e
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livrando-nos de todas as formas de negatividade.

Não importam as circunstâncias ou os obstáculos, a determinação capacita o

indivíduo a sempre concluir todas as tarefas que cada um de vocês, caríssimos

amigos, se propuser cumprir. Tudo isso assimilado ao mesmo tempo em que se

adquirem conhecimentos práticos. Tenho certeza de que não somente na doutrina,

mas também na prática, estão sempre repousando os deveres da ética e do dia a dia

voltados para Deus, para a Pátria e para a família.

O lema escoteiro “Sempre alerta”, extraído do art. 3º da Lei do Escoteiro, significa

estar sempre preparado, atento, física e mentalmente, para cumprir o dever para com

Deus, para com a Pátria e para com o próximo. Isso é o que vocês sempre tanto têm

feito de forma excelente.

Significa, sim, caríssimos escoteiros, cada um de vocês estarem preparados, por

meio de disciplina, a ser obedientes a cada ordem e prontos a atuar em situações de

emergência, agindo de maneira correta no momento correto. Significa praticar

diariamente uma boa ação, sacrificando a própria vida, se necessário, em benefício

dos demais. A cada novo dia, o Movimento Escoteiro, em quaisquer de suas

modalidades, básica, mar ou ar, renova o seu compromisso de construir um mundo

melhor por meio da educação não formal, sedimentando os seus jovens integrantes

de virtudes que sempre irão praticar em suas próprias vidas.

Quero, neste momento, dizer da enorme satisfação em recepcioná-los neste dia tão

especial. Tenho essa convivência desde quando estou Deputado, buscando no

parlamento ações para o nosso escotismo, e desde minha infância, quando aprendi

as primeiras lições de vida, cidadania, ética e moral. Quero espelhar-me em vocês,

prestando a todos, por meio do nosso parlamento, essa homenagem centenária.

Olhamos no olho de cada um de nossos dirigentes mais velhos, aqueles que

construíram a história do escotismo em cada grupo, em cada família, em cada região,

em cada cidade, e aqui comparecemos para congratular com esse grupo

extraordinário, exemplo para o Brasil.

Fico feliz, caríssimos amigos e familiares, em homenageá-los por meio deste

parlamento, dizer quanto respeitamos o dia a dia de cada um, quanto somos gratos

aos seus ensinamentos e “modus vivendi”. Só me resta pedir a Deus que abençoe a
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caminhada de todos vocês, familiares, instrutores e todos que têm direcionado as

regras básicas do nosso escotismo. Que Deus os abençoe. Sejam felizes e sempre

alertas. Meu abraço e muitas felicidades!

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Doutor Viana, representando o Presidente

da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará entrega ao Sr.

Eduardo Rodrigues de Souza, Diretor-Presidente da União dos Escoteiros no Brasil -

Região de Minas Gerais, de placa alusiva a esta homenagem. A placa contém os

seguintes dizeres: “Em 1910, um movimento educacional foi introduzido no Brasil com

a insigne missão de preparar o jovem para o desenvolvimento de todas as suas

potencialidades: o escotismo. Por meio de um sistema de valores que prioriza a honra

e o trabalho em equipe, o movimento escotista tem-se dedicado diligentemente à

formação de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade, referenciais de

fraternidade, lealdade, altruísmo, responsabilidade, respeito e disciplina. A

Assembleia Legislativa de Minas Gerais reconhece o valor do escotismo e presta a

esse honroso movimento homenagem por seus 100 anos de atuação no Brasil”.

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, convida, para nos acompanhar

na entrega da placa, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor deste justo requerimento

que faz homenagem aos escoteiros do Brasil.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo alusivo a esta

homenagem, produzido em 2009, por um grupo de escoteiros, em comemoração dos

100 anos de escotismo no Brasil.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Sr. Eduardo Rodrigues de Souza

Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa

de Minas Gerais, representando o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta

Casa; Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Presidente da Comissão de Justiça desta

Assembleia, nosso eterno companheiro; Paulo Henrique Maciel Barbosa, Conselheiro

Nacional da União dos Escoteiros do Brasil; Sra. Iara Lionel, nossa Chefe, escoteira

mais antiga de Minas. Também agradeço a presença do Sr. Cláudio, representando o
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Vereador Anselmo, de Belo Horizonte, membro da Comissão Parlamentar Escoteira

Nacional, da qual também o nobre Deputado Dalmo Ribeiro Silva faz parte. São

pessoas que batalham pelo escotismo.

Não fiz um discurso como o do senhor, Deputado, mas quero mostrar o que nós,

escoteiros, sentimos, porque 100 anos é muita coisa. Quem conhece as instituições,

como vocês, da Assembleia, sabe quantas instituições há no Estado, e não é

qualquer instituição que chega aos 100 anos.

Hoje, há exatamente 100 anos, ancorava na cidade do Rio de Janeiro o navio

encouraçado Minas Gerais trazendo consigo o marco para a história do escotismo

brasileiro. Um grupo de suboficiais da Marinha de Guerra do Brasil trazia em suas

bagagens uniformes, literaturas e, mais ainda, a vivência de uma nova organização, o

movimento escoteiro.

Nesse mesmo ano, em 1910, foi fundada a primeira associação escoteira em

território brasileiro, o Centro de Boy Scouts, começando assim a maior e mais antiga

associação juvenil deste país. A mais antiga e maior do Brasil.

Assim, por vários anos, novas unidades escoteiras surgiram no Brasil e, de forma

desordenada, em 1924, foi fundada a União dos Escoteiros do Brasil, tendo como

Presidente o Ministro da Justiça, Dr. Afonso Pena, um mineiro. O escotismo veio com

o encouraçado com o nome do nosso Estado, e o primeiro Presidente foi um mineiro,

Afonso Pena. Assim, trouxe um norte para a orientação do escotismo nacional, que

hoje conta com quase 70 mil associados.

Em Minas Gerais, o escotismo teve sua primeira aparição formal em 1914, quando

foi fundado, na cidade de Rio Preto, o Núcleo Bandeirante de Escotismo. Nestes 100

anos do escotismo brasileiro, orgulhamo-nos de poder proporcionar uma educação

digna a milhares de cidadãos brasileiros, uma educação diferenciada, que preza o

aprendizado pela prática, em que cada jovem é responsável pela sua própria

formação. É responsável também pelos direitos e deveres, orientado para que, em

sua vida adulta, seja um cidadão de bem, responsável pela vivência harmônica entre

povos, etnias, crenças e um construtor da paz.

Senhores, nós, escoteiros do Brasil, orgulhamo-nos de todos os dias vivenciar uma

interação com nossas comunidades, transmitindo valores positivos, cooperação
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mútua para auxílio aos que necessitam, nunca buscando reconhecimento, e sim por

ser nosso dever, pois nossa promessa escoteira que nos norteia define muito bem:

“Ajudar ao próximo em toda e qualquer ocasião”. A existência do escotismo, que

difunde ideias como solidariedade, fraternidade, lealdade, respeito ao próximo e ao

meio ambiente, é importante para o cultivar em nossa juventude os bons valores, na

perspectiva da construção de um Brasil e um mundo melhor para todos. Nestes 100

anos, mantemos firmes o propósito da educação pelo caráter, através de princípios

básicos, pilares da educação das crianças e jovens que fazem parte do movimento,

que reafirma uma educação diferenciada em que o indivíduo é construtor do seu

próprio desenvolvimento.

Sr. Presidente, muitos já fizeram pelo escotismo no Brasil, em especial em nosso

Estado. Podemos dizer que, nesta Casa, vários Deputados já puderam vivenciar o

movimento escoteiro e, garanto-lhe, foi marcante.

Peço, Sr. Presidente, que esta Casa de Leis todos os dias apoie iniciativas positivas

e que nos apoie. Hoje somos 6 mil escoteiros em todo o Estado e queremos estar

presentes em todos os Municípios deste Estado. Como sempre digo, Minas é um

país, por tamanha extensão territorial. Nossa intenção não é ser a maior instituição do

Estado, mas uma instituição que congrega valores ao maior número de crianças e de

jovens de Minas Gerais. A cada recurso financeiro ou humano que aplicamos em

educação, fechamos a porta da miséria, do banditismo, da corrupção, da imoralidade,

da falta de princípios éticos e morais. Sei que cada nobre parlamentar desta Casa

promove, para o povo mineiro, um Estado digno e bom para se viver.

Fico por aqui, agradecendo a Assembleia Legislativa de Minas Gerais por esta

iniciativa e ao nosso companheiro da União Parlamentar Escoteira, Deputado Dalmo,

por levar a todos os rincões de Minas Gerais tudo aquilo que vivenciou no escotismo

na cidade de Ouro Fino, quando ainda jovem. Espero que possamos contar não só

com esta iniciativa, mas também ter, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, uma

parceria para ações em todo o Estado. Boa noite e sempre alerta.

Isso aqui é nosso. Isso aqui é para vocês, escoteiros de Minas Gerais. Isso não é

da Diretoria, mas é de todos nós, de todos vocês que fazem parte, as crianças, os

jovens e os adultos. Vocês merecem isso. Fazemos 100 anos hoje. É o primeiro de
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muitos 100 anos. Faremos 200 anos, 400 anos e, em todo o Estado, teremos, sim, a

Assembleia de Minas como nossa parceira.

Apresentação de Grupos de Escotismo de Minas Gerais

O Sr. Eduardo Rodrigues de Souza - Chamo o companheiro Paulo Henrique, nosso

Conselheiro Nacional por Minas Gerais. Agora faremos a entrada das bandeiras.

Logo após, faremos uma homenagem ao Deputado Dalmo, uma homenagem à Casa.

E, também, queremos que o Presidente e o Deputado Dalmo façam uma entrega

especial aos jovens que vieram de Uberlândia, de Piumhi, de Juiz de Fora e de Belo

Horizonte, que hoje receberão um prêmio que, para eles, é muito mais do que um

troféu e do que um simples papel, é o reconhecimento de que são escoteiros dignos,

que são destaques em suas tropas, em seus grupos de escoteiros e em seus

distritos. São pessoas que um dia estarão aqui, fazendo as leis para o nosso Estado.

O Sr. Paulo Henrique Maciel Barbosa - Boa noite a todos. Por favor, a entrada das

bandeiras dos grupos de escoteiros presentes a esta sessão plenária.

- Procede-se à entrada das bandeiras e à execução do Hino de Alerta dos

Escoteiros.

O Sr. Paulo Henrique Maciel Barbosa - Agora, convido o Eduardo, Diretor-

Presidente da União na Região de Minas Gerais, para entregar uma placa alusiva a

esta reunião a esta instituição, Assembleia Legislativa do Estado de Minas, a qual

tem os seguintes dizeres: “Os escoteiros de Minas Gerais, aos 14 dias do mês de

junho do ano de 2010, comemoramos o nosso 1º centenário e, neste dia especial,

agradecemos à Assembleia Legislativa de Minas Gerais todo o apoio ao movimento

dos escoteiros. Belo Horizonte, 14/6/2010”. Quem assina é a Diretoria Regional da

UEB-MG.

- Procede-se à entrega da placa ao Sr. Presidente.

O Sr. Paulo Henrique Maciel Barbosa - Aproveitando a oportunidade, agora o

Eduardo fará a entrega da comenda Medalha de Gratidão Ouro ao Deputado Dalmo

Ribeiro Silva.

O Sr. Eduardo Rodrigues de Souza - A Medalha de Gratidão é entregue a todas as

pessoas que fazem algo, que ajudam o movimento dos escoteiros. Ela é concedida

em três graus: bronze, prata e ouro. O Deputado Dalmo é um companheiro que já
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tem as medalhas bronze e prata, então nada mais justo, nada mais honesto, nada

mais digno para nós, da UEB, fazer-lhe a entrega da medalha ouro, porque ele é uma

pessoa dentro do nosso Estado que vive o movimento dos escoteiros e nos ajuda; é

uma pessoa que saberá portar com orgulho essa comenda.

- Procede-se à entrega da medalha.

O Sr. Paulo Henrique Maciel Barbosa - Convido para vir à frente, junto ao Sr.

Eduardo, os Deputados Doutor Viana e Dalmo Ribeiro Silva, e os jovens aqui

presentes que foram agraciados com o Prêmio Regional Aurélio Azevedo Marques:

do Distrito Vale do Aço, do Grupo Escoteiro 73-MG Pedra Negra, Escoteiro Rômulo

Góes Campos; do Distrito Zona da Mata, Grupo Escoteiro 02-MG Caiuás, Escoteira

Andreza de Oliveira Santos; do Distrito Triângulo, Grupo Escoteiro 18-MG, Escoteiro

João Victor Delfino Silva; do Distrito Metropolitano, Grupo Escoteiro 68-MG Rui

Barbosa, Escoteira Wyrna Schwenck de Almeida; do Distrito Sul de Minas, Grupo

Escoteiro 1º Centenário de Poços de Caldas, Grupo Escoteiro 100-MG, Escoteiro Igor

Correa Ramos; do Distrito Lobo-Guará, Grupo Escoteiro 86-MG Massequingue,

Escoteira Gyselly Cavalcante do Santos; do Distrito Estrada Real, Grupo Escoteiro

147-MG, Escoteiro Rafael Fernandes Miranda; do Distrito Zona da Mata Leste, Grupo

Escoteiro 30-MG Viçosa, Escoteiro Marcos Vinícius Araújo Laurindo de Souza; e do

Distrito Rio Grande Centro-Oeste, Grupo Escoteiro 130-MG, Escoteiro Leandro Júnior

de Oliveira Silva.

O Prêmio Regional Escoteiro Aurélio Azevedo Marques, em sua primeira edição na

Região Escoteira de Minas Gerais, contemplou jovens de ramo escoteiro de 11 a 14

anos, escolhidos pelos distritos, indicados pelos grupos escoteiros, que, desde o ano

passado até o mês de junho de 2010, tiveram uma passagem bravo pelo ramo

escoteiro à frente de suas patrulhas, de suas tropas, dignos de serem merecedores

do Prêmio Regional. Lembramos que vários grupos de escoteiro fizeram indicações.

Muitos desses jovens receberam o seu prêmio dentro das suas seções e aqui estão

os jovens que recebem o prêmio regional por Distrito Escoteiro.

Esse prêmio recebe o nome do primeiro Boy Scout brasileiro, Aurélio de Azevedo

Marques, filho do Suboficial Amélio de Azevedo Marques, que foi um dos suboficiais

que trouxeram o escotismo na viagem da Inglaterra para o Brasil. O seu pai,
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Suboficial Amélio, assim como o Eduardo Werner, conheceram Baden Powell,

quando o movimento escoteiro engatinhava na Inglaterra, nos primeiros três anos.

Eles trouxeram esse prêmio para o Brasil, e o filho do Suboficial Amélio, Aurélio de

Azevedo Marques foi o primeiro escoteiro a realizar uma promessa em território

nacional. O nosso prêmio regional - Aurélio de Azevedo Marques - faz alusão àquele

que foi o primeiro Boy Scout brasileiro. Parabéns a todos os jovens representantes

dos distritos de Minas. Estão faltando somente dois: o Distrito Norte de Minas e o

Distrito Alto Paranaíba. O respectivo prêmio será encaminhado ao distrito.

Palavras do Sr. Presidente

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, meu colega, vizinho de gabinete, meu amigo,

parlamentar que nós aprendemos a gostar e a respeitar, quero parabenizá-lo por esta

ideia brilhante. Minha formação é a medicina, sou pediatra, e ficamos sensibilizados

em assistir a uma cerimônia desta, que presido pela segunda vez, já que há alguns

anos realizamos outra homenagem como esta. Parabéns, Dalmo. Deus permita que

você continue brilhando cada vez mais na sua vida pessoal, familiar e profissional. Sr.

Presidente Eduardo Rodrigues de Souza, pudemos perceber na sua fala, não como

Deputado, como o senhor bem disse, que você realmente vive esse movimento e que

suas palavras, apesar de lidas, vieram do fundo do coração. Parabéns. Tudo que

fazemos com amor fazemos bem melhor. Percebemos, com muita sensibilidade, essa

característica da sua fala. Conselheiro Paulo Henrique, é uma honra e uma satisfação

para todos nós tê-lo compondo esta Mesa, você que também vivencia de uma forma

ampla o escotismo no nosso Estado e no País. Escotista Yara, que prazer e

satisfação a senhora, tão experiente, compartilha com essa turma, na caminhada tão

bacana desse movimento, que passa para esses meninos e meninas e para todos

nós os valores éticos, civis e morais, tão importantes na vida de hoje, mas tão

esquecidos pela sociedade atual. A família dos escoteiros tem de vivenciar

plenamente esses valores para dar maior responsabilidade aos jovens e aos adultos

do futuro. Quero cumprimentar os demais membros desse movimento que, de alguma

forma, colaboram com esse projeto tão importante, os jovens, as crianças, os

funcionários desta Casa e todos os que nos assistem pela TV Assembleia. Esse

movimento agora centenário no Brasil, o escotismo, a maior modalidade de educação
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não formal em todo o mundo, vem se caracterizando pela pioneira impulsão ao

voluntariado, ao mesmo tempo em que dá à juventude a oportunidade de se

desenvolver socialmente, com base no respeito, na amizade, na fraternidade e no

amor ao próximo e à natureza. Ao dar início a essa história de reverberante sucesso,

o inglês Robert Baden Powell planejou um primeiro evento, inspirado em propostas

inovadoras de educação, dividindo jovens em equipes e oferecendo-lhes atividades

atraentes para que pudessem interagir ao ar livre, superando desafios. Percebemos a

sensibilidade desse inglês, que, através de atividades atrativas, permitia às crianças e

aos jovens executarem valores tão decantados em todo o mundo. Logo, jovens de

todas as classes sociais sentiram-se atraídos pelos acampamentos, dedicando-se a

aprender fazendo e respondendo, da melhor maneira possível, à confiança que era

depositada em sua autonomia. Aos primeiros discípulos, Baden Powell ensinou

técnicas que permanecem essenciais em todas as atividades que hoje envolvem

qualquer pessoa em seus contatos com a natureza, desde uma caminhada mais

ligeira até os esportes de caráter radical, por meio dos primeiros socorros, da

observação, da segurança e da orientação.

Ao se espalhar por todos os continentes, o escotismo revelou-se um impressionante

esforço em busca da paz e da compreensão entre as pessoas, superando diferenças,

distâncias e fronteiras. O legado de seu fundador para a paz mundial constitui-se

presente prático para a solução de conflitos, como as habilidades de negociação e

mediação, o que nada mais é do que a vivência da cidadania e da democracia em

seu mais alto estágio. Os escoteiros também aprendem a combater toda sorte de

preconceitos, ao mesmo tempo em que têm estimulado o sentimento de solidariedade

para com as pessoas mais desfavorecidas. O propósito que mobiliza os grupos de

escotismo consiste em levar os jovens a assumir o próprio desenvolvimento utilizando

suas aptidões físicas, intelectuais e afetivas, como membros participativos e úteis em

suas comunidades. Esses grupos vêm dando ao mundo, ao longo de sua história já

secular, uma visão de vida baseada em valores fundamentais como a justiça, o direito

e a liberdade.

Nosso país foi um dos primeiros a se interessar pelas práticas e pelos ideais

escoteiros. Militares da Marinha chegaram aqui trazendo na bagagem uniformes de
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escoteiros ingleses e logo reuniram outros interessados para iniciar entre nós esse

novo modelo de educação.

Do mesmo modo, temos em outros países grandes personalidades que viram

desabrochar no escotismo suas inclinações de liderança, como o Papa João Paulo II

e o oceanógrafo Jacques Cousteau. Talentos públicos nacionais tiveram suas

vocações provocadas durante os acampamentos da juventude. Para citar apenas

dois exemplos, foram escoteiros o Presidente Itamar Franco e o jornalista Gilberto

Dimenstein.

Minas Gerais registra - e também tomei conhecimento do mineiro, como dizia

Afonso Pena -, desde 1938, o exemplo de um herói, o jovem Caio Martins, que foi

homenageado com o nome de um estádio de futebol na cidade de Niterói.

Participando de uma viagem de trem, durante uma excursão a São Paulo, aconteceu

um acidente que lhe foi fatal. Ferido, Caio Martins recusou-se a ser atendido pelas

macas e pelos enfermeiros que vieram socorrê-lo, cedendo lugar a outros colegas

que, a seu ver, necessitavam mais de atendimento do que ele. Não sabia que estava

com hemorragia interna e, seguindo a pé para acabar de chegar a Barbacena, veio a

falecer exatamente em decorrência do esforço requerido e do não atendimento

imediato. Por um sentimento de solidariedade, ele cedeu sua vez para socorrer os

outros.

A história do nosso escotismo centenário torna-se, portanto, também a história do

heroísmo, da união, do desprendimento e de um profundo amor e respeito à

humanidade e ao meio ambiente. Neste momento difícil, em que nossos adolescentes

e crianças se veem expostos à violência, à solidão, ao consumismo fútil, aos apelos

do alcoolismo e até das drogas, os valores representados e defendidos pelo

escotismo mostram-se profundamente atuais e extremamente necessários.

Nesta homenagem, nobre Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que V. Exa., em um

momento iluminado, requereu a esta Casa, sendo apoiado por todos os Deputados,

nossa Assembleia reconhece e estimula esse movimento para que amplie o número

de participantes e cresça mais ainda. Essa instituição, estrutura tão útil à vida social,

atual e futura, constitui também a celebração de mais de meio bilhão de homens e

mulheres que, em todo o mundo, viveram a inesquecível e transformadora
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experiência do escotismo. Que o futuro nos mostre um movimento escoteiro forte e

amplamente difundido. Todos que fizeram ou fazem parte do escotismo merecem

hoje nossos mais efusivos cumprimentos. Parabéns ao escotismo mundial, brasileiro,

mineiro. Nós nos orgulhamos de vocês. Vale a pena o escotismo. Sigam em frente.

Avante. Sucesso. Pleno êxito na caminhada. Sempre alerta. A Assembleia Legislativa

faz esta justa e merecida homenagem por seu centenário, hoje comemorado. Vocês,

como escoteiros, fazem; alguns fizeram, e outros farão muito mais por um mundo

melhor e de paz. Que Deus abençoe a todos sempre. Muito obrigado.

A Presidência manifesta ao movimento o nosso agradecimento pela placa de

agradecimento a esta Casa Legislativa, parceira do escotismo graças à iniciativa

maior e brilhante do - agora ouro - Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

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 as extraordinárias de quarta-feira, dia 16, às 9 e às

20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária da mesma data, às

14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na

edição do dia 16/6/2010.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 9/6/2010

Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Adelmo

Carneiro Leão, Inácio Franco e Lafayette de Andrada, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é aprovada e

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

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

proposições da Comissão e comunica que estão abertos os prazos para o

recebimento de emendas aos Projetos de Lei nºs 4.576/2010 até 14/6/2010, e 4.640 e

4.642/2010 até 28/6/2010. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 4.136/2010 em 2º turno é retirado da

pauta por determinação do Presidente da Comissão, por não cumprir pressupostos

regimentais. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 4.413/2010 com a Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Lafayette de Andrada). Na fase de

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

aprovação do Projeto de Lei nº 4.256/2010 com a Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do

Deputado Adelmo Carneiro Leão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação, é aprovado o requerimento do Deputado Elmiro Nascimento em que solicita

seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial para debater a questão da revisão do crédito presumido e a pauta para

cobrança de impostos sobre o feijão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 16 de junho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Inácio

Franco - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

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

LEGISLATURA, EM 9/6/2010

Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

o Deputado Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,

também, os Deputados André Quintão e Carlos Gomes. Havendo número regimental,

a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e solicita ao membro da Comissão

presente que a subscreva. A Presidência informa que a reunião se destina a debater

a situação da Escola Família Agrícola Bontempo, no Município de Itaobim, mantida

pela Associação Escola Família Agrícola do Médio e Baixo Jequitinhonha - Aefambaje
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-, e a discutir e votar proposições da Comissão. A Deputada Gláucia Brandão passa a

Presidência ao Deputado Carlin Moura. Nesse momento, registra-se a presença dos

Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Padre João. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir a Sra. Evina Teixeira da Cruz, Diretora da

Aefambaje, e os Srs. Eduardo Soares Leal, Delegado Federal do Ministério do

Desenvolvimento Agrário em Minas Gerais - MDA -; Vilson Luis da Silva, Presidente

da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais -

Fetaemg -; José Januzzi de Souza Reis, Presidente das Câmaras de Ensino Médio e

de Planos e Legislação do Conselho Estadual de Educação; Rogério Correia,

Secretário dos Movimentos Populares do PT e membro da Executiva Estadual;

Idalino Firmino dos Santos, Secretário Executivo da Associação Mineira de Escolas

Famílias Agrícolas - Amefa -; Élcio Pacheco, advogado da EFA Bontempo; Alcísio

Alves da Silva, Presidente da Aefambaje; e João Batista Begnani, Assessor

Pedagógico dos Centros Familiares de Formação por Alternância do Brasil - Ceffa -,

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. Registra-se a presença da

Sra. Maria Aparecida Silva Rodrigues, Vice-Diretora da Aefambaje, que procede à

leitura de um abaixo-assinado em que se reivindicam ações que visam a manutenção

do funcionamento da EFA Bontempo. 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, 16 de junho de 2010.

Ruy Muniz, Presidente - Gláucia Brandão - Carlin Moura.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.460/2010

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
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De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

instituir o Dia do Mototaxista no Estado.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Agora,

vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do

disposto no art. 102, XII, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.460/2010 tem por escopo instituir o Dia do Mototaxista, a ser

comemorado, anualmente, no dia 24 de setembro.

A Lei Federal nº 12.009, de 2009, regulamenta o exercício das atividades dos

profissionais em transporte de passageiros, em entrega de mercadorias e em serviço

comunitário - mototaxista. Para o exercício dessa atividade, o art. 2º da norma exige

idade superior a 21 anos, habilitação na categoria por dois anos, aprovação em curso

especializado e vestimenta dotada de colete de segurança com dispositivos

retrorrefletivos.

Os mototaxistas podem transportar passageiros ou mercadorias de volume

compatível com a capacidade do veículo. No segundo caso, a lei estabelece que a

instalação ou incorporação de dispositivos para transporte de cargas esteja de acordo

com a regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito – Contran – e proíbe o

transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos, com exceção do gás de

cozinha e de galões contendo água mineral, desde que de acordo com as normas

vigentes.

Uma mototáxi é, portanto, um tipo de veículo de transporte público individual, em

que os passageiros têm ampla escolha de local de embarque ou desembarque, o que

não acontece com as modalidades de transporte em massa.

Normalmente, o valor pago pela corrida é único independente da distância a ser

percorrida e pode variar dependendo do dia da semana ou horário, ou mesmo se a

distância acordada seja maior do que a usual. Por tais razões, esse serviço tem sido

incorporado em bairros ou regiões menos ricas, como alternativa de subsistência para

jovens de classe baixa que procuram nessa atividade uma fonte de renda.

Dependendo do porte da cidade, a atividade de mototaxista pode ser registrada ou
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não. Cidades pequenas tendem a ter esse serviço sem padronização nem legalização

municipal, enquanto as maiores tratam esses profissionais como um serviço

semelhante ao de táxi.

Em face dessas considerações, o projeto de lei em análise apresenta-se como

oportuno e meritório, pois institui um dia do ano para a reflexão sobre os serviços

prestados pelos mototaxistas, especialmente, para a conscientização sobre a

necessidade de segurança no exercício dessa profissão.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.460/2010, em

turno único.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2010.

Gustavo Valadares, Presidente e relator - João Leite - Wander Borges.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.563/2010

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Centro de Tratamento Laura Saia Palombo,

com sede no Município de Itajubá.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.563/2010 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Tratamento Laura Saia Palombo, com sede no Município de Itajubá, entidade sem

fins econômicos, que tem por finalidade prestar assistência às pessoas com

dependência química, bem como promover a sua reinserção social.

No cumprimento de seus objetivos programáticos, a instituição promove palestras,

conferências, seminários e outras atividades que esclareçam sobre os riscos da

dependência química; presta assistência educacional e de saúde aos dependentes

químicos e promove a sua reinserção social.
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O uso abusivo de substâncias químicas é considerado hoje um problema de saúde

pública, com implicações diretas na qualidade de vida do indivíduo e da sociedade

como um todo. Nesse contexto, pelo importante trabalho que desempenha,

acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.563/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2010.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.571/2010

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Combate à Pediculose, com

sede no Município de Araxá.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.571/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Combate à Pediculose, com sede no Município de Araxá, entidade sem fins

econômicos que tem por finalidade orientar e assistir a população nos assuntos

relacionados com a pediculose.

A pediculose é uma doença causada pelo parasita vulgarmente conhecido como

piolho. Atinge principalmente mulheres e crianças em idade escolar e é transmitida

pelo contato direto interpessoal ou pelo uso de utensílios como pentes e escovas.

Tem como característica principal a coceira intensa no couro cabeludo, que pode

levar a infecção secundária por bactérias.

No cumprimento de seus objetivos programáticos, a Associação de Combate à

Pediculose reivindica perante o poder público todos os assuntos que digam respeito
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ao combate ao parasita; divulga, por meio de panfletos informativos, as causas e os

sintomas da doença; incentiva o trabalho de mutirão; difunde os cuidados necessários

para se evitar a proliferação do piolho; realiza palestras em escolas municipais e

estaduais; presta serviço de corte de cabelo gratuito; fornece loção capilar para o

combate ao parasita; promove campanhas educativas.

Dessa forma, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.571/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2010.

Doutor Rinaldo Valério, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.087/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Fábio Avelar, autoriza o Poder

Executivo a criar salas de leitura nas escolas da rede estadual de ensino de Minas

Gerais.

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

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

O projeto vem agora a esta Comissão para que seja emitido parecer quanto ao

mérito, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VI, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objeto a criação de sala de leitura em cada uma

das escolas estaduais. Além disso, o projeto estabelece que as salas de leitura

constem das plantas arquitetônicas das novas edificações e que as escolas já

construídas sejam adaptadas para oferecer esse espaço, bem como aborda questões

relacionadas ao mobiliário, acervo e recursos humanos necessários ao seu

funcionamento.
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A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, de modo a

sanar vícios no texto original, como o caráter meramente autorizativo da norma e o

detalhamento dos procedimentos de gestão, competência típica do Poder Executivo.

Assim, a Comissão houve por bem adequar o texto proposto, inserindo o conteúdo

essencial do projeto na Política Estadual do Livro, objeto da Lei Estadual nº 18.312,

de 6/8/2009.

Ressalte-se que, consultada sobre a pertinência da matéria, a Secretaria de Estado

de Educação elaborou o Parecer nº 25, de 27/11/2009, posicionando-se

favoravelmente sobre o tema, mas explicitando que o “espaço físico para o

funcionamento de bibliotecas constitui exigência para que seja autorizado o

funcionamento das unidades de ensino”, conforme Resolução do Conselho Estadual

de Educação nº 449, de 1º/8/2002, que fixa normas para credenciamento e

recredenciamento de instituições escolares, autorização para funcionamento e

reconhecimento de cursos da educação básica.

Em âmbito federal, a preocupação com a universalização das bibliotecas nas

escolas ensejou a edição da Lei nº 12.244, de 24/5/2010, que determina prazo de dez

anos para que os estabelecimentos de ensino, públicos e privados, criem a biblioteca

escolar, com acervo mínimo de um título por aluno matriculado. A existência, desde

1997, de programa específico do Ministério da Educação realça a importância da

organização e manutenção das bibliotecas escolares. Trata-se do Programa Nacional

Biblioteca da Escola, cuja gestão cabe ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação – FNDE – e que, em 2009, contou com recursos no montante aproximado

de R$52.000.000,00.

Em Minas Gerais, é importante frisar que também o Plano Plurianual de Ação

Governamental – PPAG 2008-2011 –, exercício 2010, prevê, no Programa 030 –

Novos Padrões de Atendimento da Educação Básica –, ações que incluem a

adequação dos acervos das bibliotecas escolares no ensino fundamental e no ensino

médio. O estímulo ao incremento de acervos é o objetivo, ainda, da Lei Estadual nº

18.233, de 2/7/2009, que institui o Certificado Amigo do Livro, a ser concedido

àqueles que patrocinarem a doação de publicações às bibliotecas públicas e

comunitárias.
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Entendemos, assim, que a Comissão de Constituição e Justiça deu o devido

tratamento ao tema principal da proposição – o reconhecimento da importância de

espaços físicos adequados para o acesso ao livro e o incentivo à leitura – ao propor

que os comandos do projeto vigorem como dispositivo acrescentado ao art. 4º da Lei

nº 18.312, de 6/8/2009, que institui a Política Estadual do Livro.

Entretanto, procedendo à análise de mérito, julgamos que a alteração proposta no

Substitutivo nº 1 seria mais pertinente em outro dispositivo da lei a ser modificada.

Como o inciso III do mesmo art. 4º já versa sobre a criação e a execução de projetos

que visam estimular o hábito de leitura, parece-nos que a organização lógica mais

adequada seria inserir o comando proposto no substitutivo como alínea desse inciso.

Além disso, entendemos que a universalização das bibliotecas escolares, públicas e

privadas, bem como as bibliotecas públicas, merecem constar expressamente dos

objetivos constantes na Política Estadual do Livro, motivo pelo qual propomos outras

alterações na já citada Lei Estadual nº 18.312, de 2009, de modo a harmonizar a

legislação estadual à recém-promulgada Lei Federal nº 12.244, de 24/5/2010.

Com o objetivo de realizar esses ajustes, apresentamos o Substitutivo nº 2.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.087/2009, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, que apresentamos, e pela rejeição do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei nº 18.312, de 6 de agosto de 2009, que institui a Política Estadual do

Livro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 3º da Lei nº 18.312, de 6 de agosto de 2009, passa a vigorar

acrescido dos seguintes incisos XII e XIII:

“Art. 3º – (...)

XII – fortalecer o sistema estadual de bibliotecas públicas;

XIII – estimular a instalação e a ampliação de bibliotecas escolares.”.

Art. 2º – O inciso III do art. 4º da Lei nº 18.312, de 2009, fica acrescido da seguinte

alínea “g”:
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“Art. 4º – (...)

III – (...)

g) incentivo à criação de salas de leitura nas escolas.”.

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

Sala das Comissões, 16 de junho de 2010.

Ruy Muniz, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Carlin Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.256/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.256/2010 tem o objetivo

de alterar a Lei nº 14.939, de 29/12/2003, que dispõe sobre as custas devidas ao

Estado no âmbito da Justiça estadual de primeiro e segundo graus e dá outras

providências.

A proposição, preliminarmente, foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, com a

Emenda nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em obediência ao art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em estudo visa aperfeiçoar e otimizar o sistema de cobrança de

custas, de taxa judiciária, de penalidades e de outras despesas devidas ao Estado

em decorrência de processos judiciais.

A Comissão de Constituição e Justiça constatou que não há necessidade de o

projeto ser deflagrado pelo Poder Judiciário, permitindo iniciativa desta Casa. Para

adequar a redação do projeto ao seu objetivo, cumulado com as exigências da Lei de

Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 – esta

Comissão limitou a extinção do crédito da Fazenda Pública decorrente de custas e

demais valores apurados em qualquer processo judicial, previsto na Lei nº 14.939, de

2003, formalizado ou não, devido ou apurado até 31/12/2009, a valores inferiores a

R$5.000,00, por ser inviável a sua cobrança.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há impedimento à aprovação da
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matéria, visto que o escopo do projeto é a não execução de dívidas cujos diminutos

valores inviabilizam a mobilização do aparato estatal e jurisdicional, ou seja, dívidas

cujos valores não superem os custos de sua cobrança, estando, assim, abarcadas

pela exceção prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Não há, portanto, geração

de despesa para o Estado; ao contrário, o projeto minimiza custos estaduais, além de

agilizar procedimentos no Poder Judiciário. Além disso, as medidas sugeridas pela

proposição em tela são carregadas de relevante significado social, em consonância

com o princípio da eficiência jurídica. Assim, consideramos que por todas essas

razões, o projeto deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.256/2010, no

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

Sala das Comissões, 16 de junho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Agostinho Patrus Filho -

Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco - Jayro Lessa.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2010

ATAS

ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 16/6/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Correspondência: Mensagens nºs 507, 508, 509, 510 e 511/2010 (encaminhando os

Projetos de Lei nºs 4.668, 4.669, 4.670 e 4.671/2010 e emenda ao Projeto de Lei

Complementar nº 60/2010, respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios e

cartão - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de

Emenda à Constituição nº 60/2010 - Projetos de Lei nºs 4.672 a 4.686/2010 -

Requerimentos nºs 6.337 a 6.346/2010 - Requerimentos dos Deputados Sávio Souza

Cruz e outros e Délio Malheiros e outros - Comunicações: Comunicações dos

Deputados Domingos Sávio, Elmiro Nascimento (3), Mauri Torres, Dalmo Ribeiro

Silva e Inácio Franco - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Almir Paraca,

Carlin Moura, Paulo Guedes e Getúlio Neiva - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Palavras do Sr. Presidente -

Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos: Requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz e outros; deferimento -

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

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

Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Rodrigues - 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 - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros

- Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Duarte Bechir - Durval
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Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - 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 - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -

Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

“MENSAGEM Nº 507/2010*

Belo Horizonte, 9 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar

ao Orçamento Fiscal do Estado no valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais),

em favor da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A Lei Orçamentária Anual não contém dispositivo que autorize o Poder Executivo a

abrir crédito suplementar ao orçamento da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, medida que só se viabiliza mediante a proposta legislativa que ora se

apresenta.

Para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço anexar a Exposição de



____________________________________________________________________________
846

Motivos da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter o projeto em

questão à consideração dos seus nobres pares.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhor Governador,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência projeto de lei que autoriza a

abertura de crédito suplementar no valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais),

em favor da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A suplementação, contemplará a ação Direção Administrativa para pagamento de

despesas com Pessoal Ativo e Encargos Sociais.

Para atender às despesas mencionadas, serão utilizados recursos provenientes do

excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício.

Informo que o projeto de lei se faz necessário tendo em vista que a Lei nº 18.693,

de 4 de janeiro de 2010, não contém dispositivo que autorize o Poder Executivo a

abrir crédito suplementar ao orçamento da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais.

Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência, os meus protestos de estima e

consideração.

Renata Vilhena, Secretária de Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.668/2010

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, no valor

de R$10.000.000,00, em favor da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

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

Orçamento Fiscal do Estado, em favor da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, no valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), para atender a despesas

com pessoal e encargos sociais.

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes

do excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício.

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

- Publicado, vai o Projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.
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204 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 508/2010*

Belo Horizonte, 10 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Dom Joaquim o imóvel que especifica.

O imóvel em questão foi doado ao Estado pelo Clube Atlético de Desportos de Dom

Joaquim para que no local fosse erguido um ginásio, o que não ocorreu, inexistindo

previsão para sua utilização, funcionando precariamente no espaço um campo de

futebol.

Em vista disso, busca-se com a iniciativa do projeto atender ao interesse público,

pois a municipalidade pretende investir na estrutura do campo de futebol com vistas a

incentivar o esporte local e regional.

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

nobres pares a aprovação do projeto.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.669/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dom Joaquim o imóvel que

especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Dom Joaquim

imóvel com área de 7.175m², situado na Rua da Conceição, s/nº, naquele Município,

registrado sob o nº 596, no Livro 3, a fls. 236, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Conceição do Mato Dentro.

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

um campo de futebol.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se, findo o

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

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 509/2010*

Belo Horizonte, 10 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Abaeté o imóvel que especifica.

O imóvel em questão, registrado como do patrimônio do Estado junto a órgão

notarial do Município de Abaeté, havia sido anteriormente objeto de doação pelo

próprio Município, para que ali se instalasse estabelecimento da rede estadual de

ensino. A destinação prevista não se concretizou, entretanto, e não tem o Estado,

atualmente, projeto para ocupar o imóvel o qual, na prática, veio a ser utilizado por

estabelecimento escolar do Município.

Trata-se, portanto, de regularizar situação em benefício do interesse público, sendo

que a propositura se faz ao amparo das normas constitucionais e infraconstitucionais

em vigor.

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.

PROJETO DE LEI Nº 4.670/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Abaeté imóvel

situado na Rua Joaquina do Pompeu, nº 600, Centro, na sede do Município,

constituído por área de terreno de 2.400m² (dois mil e quatrocentos metros

quadrados), registrado sob o nº 22.722, Livro 3-AD, fls. 105, em 11 de agosto de

1965, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Abaeté.

Parágrafo único. O imóvel descrito no “caput” destina-se ao funcionamento de

escola municipal.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
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prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

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

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 510/2010*

Belo Horizonte, 15 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que altera a Lei n° 18.568, de 9 de dezembro de

2009, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itambacuri o imóvel que

especifica.

O imóvel em questão foi doado ao Município com a finalidade de atender crianças

carentes e portadoras de necessidades especiais.

Busca-se com a alteração proposta ampliar as possibilidades de utilização do

imóvel, destinando-o também ao uso em políticas sociais, na promoção da saúde e

da habitação, como é de interesse do Município.

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.

PROJETO DE LEI Nº 4.671/2010

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 18.568, de 9 de dezembro de

2009, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itambacuri o imóvel que

especifica, e dá outra providência.

Art. 1º - O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 18.568, de 9 de dezembro de 2009,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itambacuri o imóvel que

especifica, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao atendimento de

crianças carentes e portadoras de necessidades especiais, observadas as
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prerrogativas da Resolução Conjunta nº 18 do Conselho Estadual dos Direitos da

Criança e do Adolescente e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, de

21 de março de 2006, e ao uso em políticas sociais, na promoção da saúde e

habitação.”

Art. 2º - O imóvel de que trata o art. 1º da Lei nº 18.568, de 2009, reverterá ao

patrimônio do Estado, se, findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta

lei, não lhe tiver sido dada a destinação de uso em políticas sociais, na promoção da

saúde e habitação.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 511/2010*

Belo Horizonte, 15 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia Legislativa, emenda ao Projeto de Lei Complementar nº 60/2010, que

altera a Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005, e a Lei nº 5.406, de 16 de

dezembro de 1969.

A medida adapta o projeto encaminhado a demanda da Polícia Civil, com o

propósito de assegurar regra de transição que preserve a ascensão na carreira para

aqueles que se encontrarem no curso de formação policial, na data de publicação da

lei.

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

distinta consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 60/2010

Acrescente-se ao Projeto de Lei Complementar nº 60, de 2010, onde convier, o

seguinte artigo:

“Art. ... - O requisito de nível médio de escolaridade para ingresso nas carreiras de

Investigador de Polícia e de Escrivão de Polícia será admitido em caso de provimento
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de cargo em razão de concurso público válido na data da publicação desta lei.”.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei Complementar nº 60/2010.

Publicada, fica a mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da

proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos nºs 5.867 e 5.868/2010, da Comissão de

Participação Popular.

Do Sr. Sérgio Resende, Presidente do Tribunal de Justiça, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 5.928/2010, do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Geraldo Thadeu, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 5.666/2010, da Comissão de Turismo.

Do Sr. Celso Santos Carvalho, Secretário Nacional de Programas Urbanos

(substituto), prestando informações relativas ao Requerimento nº 5.696/2010, da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Moacyr Lobato de Campos Filho, Secretário de Defesa Social, indicando o

Sr. Robson Lucas da Silva como seu representante em audiência pública da

Comissão de Segurança Pública em Betim, em 10/6/2010. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Do Sr. Moacyr Lobato de Campos Filho, Secretário de Defesa Social, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 5.472/2010, do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Alberto de Paula Machado, Vice-Presidente da OAB no exercício da

Presidência, agradecendo o envio do Requerimento nº 5.916/2010, da Comissão de

Direitos Humanos, aprovado por esta Casa, no qual se manifesta apoio ao III

Programa Nacional de Direitos Humanos.

Do Sr. José Luiz Telles, Presidente do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso,

convidando para a videoconferência “Transporte coletivo da população idosa: o direito

de ir e vir com segurança”, em 18/6/2010, e solicitando cessão de espaço para o

evento nesta Casa.

Do Sr. Gilberto Kassab, Prefeito Municipal de São Paulo (SP), agradecendo voto de
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congratulações com a comunidade de São Paulo pelos 456 anos de fundação dessa

cidade, o qual foi formulado por esta Casa em atenção a requerimento do Deputado

Gustavo Valadares.

Do Sr. Júlio Ernesto de Grammont Machado de Araújo, Presidente da Câmara

Municipal de Ouro Preto, encaminhando cópia de representação subscrita pelos

Vereadores que menciona e aprovada em reunião dessa Câmara.

Da Sra. Marília Campos, Prefeita de Contagem (2), prestando informações relativas

aos Projetos de Lei nºs 2.974 e 3.052/2009, em atenção a pedidos da Comissão de

Justiça. (- Anexem-se os ofícios aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Roberto Araujo, Presidente da Câmara Municipal de Avaré (SP),

encaminhando cópia de moção de apoio dessa Câmara à Federação dos

Empregados de Agentes Autônomos do Estado de São Paulo relativamente a

supostos desmandos da CEF. (- À Comissão do Trabalho.)

Dos Srs. João Carlos Minchillo, Prefeito Municipal de Guaranésia, Willian Lobo de

Almeida, Prefeito Municipal de Cataguases, e Leonardo Vinhas Ciacci, Presidente da

Câmara Municipal de Varginha, e da Sra. Véra Lúcia Guardieiro, Prefeita Municipal de

Conquista, agradecendo o envio dos fascículos intitulados “Normas de Interesse para

os Municípios”

Do Sr. Thiago Campos Soares Melo Franco, Assessor da Defensoria Pública-Geral,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 5.946/2010, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig (2), prestando informações

relativas aos Requerimentos nºs 5.437/2010, do Deputado Carlin Moura, e

5.665/2010, do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 5.863/2010, do Deputado Carlin Moura.

Do Sr. José Eustáquio Natal, Diretor-Geral da Ademg, encaminhando o relatório de

gestão dessa autarquia relativo a 2009. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Cloves Eduardo Benevides, Subsecretário de Políticas Antidrogas, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 5.553/2010, da Comissão de Segurança

Pública.
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 Do Sr. Marcio Gomes de Souza, Procurador de Justiça de Combate aos Crimes

Praticados por Agentes Políticos Municipais, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 6.001/2010, da Comissão de Direitos  Humanos.

Do Sr. Marcos Tofani Baer Bahia, Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.052/2008, da Comissão de

Defesa do Consumidor.

Do Sr. Augusto Henrique Lio Horta, Chefe de Gabinete da Secretaria de Meio

Ambiente, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.321/2009, da

Comissão de Meio Ambiente.

Do Sr. Robson Lucas da Silva, Chefe de Gabinete da Secretaria de Defesa Social,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.111/2009, da Comissão de

Segurança Pública.

Do Sr. Alexandre Rodrigues de Oliveira, Coordenador-Geral do Programa de

Pesquisa em Saúde do CNPq (substituto), comunicando a celebração de termo

aditivo ao convênio que menciona, firmado entre o CNPq e a Fapemig. (- 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. Cláudio de Souza, Conselheiro-Corregedor do CRMMG, prestando

informações relativas ao requerimento da Comissão de Direitos Humanos

encaminhado por meio do Ofício nº 1.162/2010/SGM.

Do Sr. Fernando Zortéa, Chefe de Gabinete do FNDE, prestando informações

relativas ao requerimento do Deputado Vanderlei Jangrossi encaminhado por meio do

Ofício nº 2.364/2009/SGM.

Do Sr. Flávio Rezende Dematté, Corregedor Setorial do Ministério do

Desenvolvimento Agrário, prestando informações relativas ao Requerimento n°

5.697/2010, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Rosani A. Araújo, Coordenadora de Logística e Execução do Ministério da

Ciência e Tecnologia, encaminhando cópia do termo de convênio que menciona,

firmado entre esse Ministério e o Estado. (- À Comissão de Fiscalização Financeira,

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

Regimento Interno.)
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CARTÃO

Do Sr. Alberto Duque Portugal, Secretário de Ciência e Tecnologia, encaminhando

exemplar do “Relatório de Atividades 2009”. (- 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:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 60/2010

Acrescenta o § 6º ao art. 18 da Constituição do Estado, dispondo sobre a política de

utilização e alienação de bens do patrimônio estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 18 da Constituição do Estado o seguinte § 6º:

“Art. 18 -

(...)

§ 6º - Lei complementar disporá sobre a política de alienação e de utilização dos

bens imóveis do patrimônio estadual, visando à racionalização e à eficácia e

priorizando as parcerias com os Municípios e o atendimento às necessidades locais.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2010.

Lafayette de Andrada - Antônio Genaro - Delvito Alves - Doutor Viana - Agostinho

Patrus Filho - Braulio Braz - Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio - Duarte Bechir -

Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - João Leite - Juninho Araújo -

Mauri Torres - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Elmiro Nascimento - Fábio

Avelar - Gustavo Corrêa - Neider Moreira - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sebastião

Costa - Wander Borges - Zé Maia.

Justificação: Propõe-se esta alteração no Texto Constitucional mineiro com o intuito

de se assegurar que a utilização ou a alienação de bens imóveis do patrimônio

estadual atendam prioritariamente aos interesses locais e privilegiem as parcerias

com os Municípios estaduais.

Além disso, é importante ressaltar que a elaboração de uma política específica,
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permanente, que regulamente a matéria, além de contribuir para a maior

transparência e eficácia do processo, assegura maior segurança para as ações

legislativas, especialmente nos anos eleitorais, nos quais a lei federal somente admite

a alienação desses bens quando os atos estão inseridos em políticas ou programas

previamente elaborados e referendados por leis em vigor.

A previsão de que a regulamentação se faça em lei complementar é necessária

para que as normas específicas que autorizem os atos de alienação estejam em

conformidade com o conjunto de regras gerais a serem elaboradas.

Assim sendo, contamos com o apoiamento dos nossos ilustres colegas, pois a

proposta apresentada visa consolidar o processo democrático de parcerias com os

Municípios, além de contribuir para que não tenhamos, como temos atualmente e

teremos nos demais anos eleitorais, alguns dos problemas recorrentes, que dificultam

a concretização de ações que poderiam beneficiar as comunidades locais.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.672/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jacutinga 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 Jacutinga imóvel

com área de 541,87m² (quinhentos e quarenta e um metros quadrados e oitenta e

sete decímetros quadrados), situado na Rua Professor Augusto Filipi Wolf, nesse

Município, e registrado sob o nº 2.359, a fls. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Jacutinga.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se a

instalações do Centro Multiúso, destinado ao fortalecimento do comércio local.

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

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

dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2010.
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Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: O imóvel objeto da doação de que trata este projeto visa atender à

comunidade do Município de Jacutinga, que necessita de um centro comercial

moderno e estruturado, possibilitando mais avanço da atividade econômica em toda a

região. O imóvel a ser doado outrora constituía parte do patrimônio do Município de

Jacutinga, mas foi doado ao Estado em 15/12/80.

Diante dessas considerações, contamos com o apoio dos nobres parlamentares

para que o Poder Executivo seja autorizado a doar o imóvel ao Município de

Jacutinga, em benefício da região Sul de Minas e, em especial, do referido Município.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.673/2010

Declara de utilidade pública a Entidade Social Mestra Titide - ESMT -, com sede no

Município de São João Evangelista.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais declara de utilidade

pública a Entidade Social Mestra Titide - ESMT -, com sede no Município de São

João Evangelista.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2010.

Dinis Pinheiro

Justificação: A Entidade Social Mestra Titide - ESMT -, com sede no Município de

São João Evangelista, é uma entidade civil sem fins lucrativos, com duração por

tempo indeterminado, de caracteres educacional, cultural, assistencial, entre outros

fins não lucrativos. Seus estatutos estão registrados no Cartório do 2º Ofício de Notas

da Comarca de São João Evangelista.

Tem por finalidade primordial contribuir para a melhoria de vida de seus associados,

manter a creche Casa dos Pequeninos, promover gratuitamente a educação e a

saúde da criança e da família , entre outras atribuições.

Diante do exposto, esperamos contar com o apoio dos ilustres Deputados à

aprovação deste projeto de lei.
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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 4.674/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Produtores do Núcleo

Rural Areia de Santa Rita - AMPNRASR.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Produtores do Núcleo Rural Areia de Santa Rita - AMPNRASR - com sede no

Município de Unaí.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2010.

Inácio Franco

Justificação: A Associação dos Moradores e Produtores do Núcleo Rural Areia de

Santa Rita - AMPNRASR - é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem por

finalidade a proteção à saúde da família, à maternidade, à infância e à velhice e a

prestação de serviços para a comunidade.

A Associação também trabalha na elaboração de políticas visando a corrigir

diversos problemas existentes na comunidade, buscando resultados positivos e

parcerias com o poder público, sempre em prol da comunidade local.

A Associação preenche todos os requisitos legais para a declaração de utilidade

pública, razão pela qual contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa 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 4.675/2010

Declara de utilidade pública a Associação Social Minas Locomotiva, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Social Minas Locomotiva,
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com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2010.

João Leite

Justificação: A Associação Social Minas Locomotiva é uma associação desportiva

sem fins lucrativos, fundada em março de 2008, que tem como objetivo precípuo

desenvolver ações nas áreas ligadas ao desporto. Tem como missão contribuir para a

melhoria da qualidade de vida da população, motivo pelo qual acreditamos que o

reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública estadual fortalecerá o

trabalho que vem sendo realizado.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.676/2010

Declara de utilidade pública a Banda de Música Lira São Carlos, com sede no

Município de Lagoa da Prata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade Pública a Banda de Música Lira São Carlos,

com sede no Município de Lagoa da Prata.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2010.

Tiago Ulisses

Justificação: A Banda de Música Lira São Carlos é uma sociedade civil de direito

privado, sem fins lucrativos, tendo sido fundada no ano de 1977.

A Banda tem como objetivo favorecer o gosto e a cultura musical da cidade, bem

como fortalecer os laços da vida comunitária por meio da arte, além de cultivar e

difundir o folclore regional em todas as suas formas e manifestações. A Banda

destina a escola de música ao aprendizado gratuito da arte musical.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
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razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres pares a este projeto

de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.677/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Açudinho - ACA -, com sede

no Município de Piranguinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

ACA -, com sede no Município de Piranguinho.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2010.

Zezé Perrella

Justificação: Com sede no Município de Piranguinho, a Associação Comunitária

Açudinho - ACA - é entidade sem fins lucrativos que tem por finalidade trabalhar em

prol da comunidade.

A entidade representa e defende os direitos de seus associados, melhorando o

convívio entre eles, promove atividades educacionais, culturais, desportivas e sociais

e busca soluções para os problemas da comunidade.

Assim sendo, acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade

pública fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado por ela.

Conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.678/2010

Declara de utilidade pública o Rotary Club de Coronel Fabriciano - Norte, com sede

no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Rot ary Club de Coronel Fabriciano -
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Norte, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2010.

Célio Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública o Rotary

Club de Coronel Fabriciano - Norte, entidade sem fins lucrativos que tem por

finalidade desenvolver projetos sociais tais como: ações em favor da saúde e da

educação, com distribuição de material escolar para alunos carentes, reuniões com

grupos de jovens, etc.

No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção alguma quanto a religião,

cor, sexo e condição social das pessoas assistidas e atende com observância dos

princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da

economicidade e da eficiência.

A entidade 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. Atende, dessa forma, aos requisitos legais.

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 N° 4.679/2010

Declara de utilidade pública o América Amarantina Futebol Clube, com sede no

Município de Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Amé rica Amarantina Futebol Clube,

com sede no Município de Ouro Preto.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2010.

Célio Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública o América

Amarantina Futebol Clube, entidade sem fins lucrativos que tem por finalidade
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promover atividades sociais, cívico-culturais, desportivas, bem como competições em

todas as modalidades esportivas amadoristas especializadas. No desenvolvimento de

suas atividades, não faz distinção alguma quanto a religião, cor, sexo e condição

social das pessoas assistidas e atende com observância dos princípios da legalidade,

da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência.

A entidade 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. Atende, dessa forma, aos requisitos legais.

Espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.680/2010

Proíbe as maternidades particulares de cobrar do pai ou de acompanhante que

forem assistir a parto a chamada “taxa de paramentação”.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibido, no âmbito do Estado de Minas Gerais, que as maternidades

particulares cobrem do pai ou de acompanhante que forem assistir a parto a chamada

“taxa de paramentação”.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará está lei no prazo de noventa dias após a

data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto de lei visa a coibir a cobrança abusiva por parte das

maternidades particulares da chamada “taxa de paramentação”, que nada mais é do

que um numerário pago pelo pai ou por acompanhante referente ao processo de

higienização e esterilização de um avental, usado para se poder ter acesso ao centro

obstétrico na hora do parto.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Agência Nacional de Saúde

Suplementar informam que a cobrança é abusiva e claramente ilegal, pois a presença
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de acompanhante na hora do parto é um direito e é de livre escolha da mulher.

Segundo pesquisa da USP, diversos indicadores melhoram com a presença do

acompanhante na hora do parto, como diminuição da dor e dos índices de depressão

pós-parto. Mas, lamentavelmente, há relatos de pais que, sem dinheiro para mais

esse gasto, foram impedidos de acompanhar o parto.

Apresento este projeto de lei visando a coibir esse tipo de procedimento ilegal por

parte das maternidades particulares, proibindo definitivamente a cobrança da “taxa de

paramentação”.

Diante do exposto, conto com colaboração dos nobres pares à aprovação desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 4.681/2010

Dispõe sobre campanha de esclarecimentos a respeito da gravidez de mulheres

paraplégicas e tetraplégicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída no âmbito do Estado a campanha de esclarecimentos a

respeito da gravidez de mulheres paraplégicas e tetraplégicas, em todos os meios de

comunicação, tanto no Poder Executivo, quanto nos órgãos da iniciativa privada.

Art. 2º - Para concretização desta campanha, poderão ser ministradas palestras

educativas com a distribuição de diversos materiais, como por exemplo panfletos e

folders, bem como a realização de pesquisas, parcerias com empresas privadas e

junto aos órgãos da área de saúde e aqueles voltados para pessoas com deficiência

em todo o Estado.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: Atualmente, temos uma grande divulgação, através dos meios de

comunicação, de mulheres cadeirantes que buscam informações sobre a gravidez.

Entretanto, é importante ressaltar que, embora tenhamos os meios eletrônicos, ainda

pairam dúvidas em relação a este assunto. De acordo com material publicado há
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pouco tempo em revista de grande circulação nacional, a pesquisa denominada

“Pregnancy for women with spinal cord injury” (Gravidez de mulheres com lesões

medulares), coordenada pelo médico americano Phil Klebine, da Universidade de

Alabama, publicada em 2000, oferece uma lista dos problemas que a grávida

cadeirante pode vir a ter. Além de trombose e infecção urinária, podem surgir

complicações respiratórias, espasmos musculares e até hiper-reflexia autonômica -

um aumento severo dos estímulos do sistema nervoso que pode causar hipertensão

e sudorese. De acordo com este estudo, os médicos concluem que: "Embora haja

riscos de complicações relacionadas à gestação, você pode reduzi-los e administrá-

los com cuidados de um pré-natal adequado e um planejamento apropriado".

Um dos cuidados essenciais na hora do parto dessas mulheres é a anestesia - e

por isso a importância de verificar o tipo de lesão medular que elas carregam. Assim

sendo, caberia apenas a um neurologista fazer esta avaliação. Uma tetraplégica com

lesão cervical precisa tomar cuidado especial, porque já sofre de limitação

respiratória, dizem alguns médicos. Algumas pacientes paraplégicas recebem

anestesia geral, outras a local.

Por fim, cabe destacar que uma campanha de ampla divulgação com esses e

outros esclarecimentos deverá ser de suma importância para toda a população,

principalmente as mulheres e mães que, apesar das suas limitações e com os

devidos cuidados, poderão ter uma vida normal e adequada a uma criança. Os

profissionais de saúde e demais pessoas envolvidas nesse assunto poderão,

inclusive, passar por um treinamento se necessário for, para que saibam que uma

mulher paraplégica ou tetraplégica, não é diferente das demais, ela pode ser mãe

também, pois algumas limitações estão apenas no pensamento de cada um.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 4.682/2010

Torna obrigatório para os fabricantes, distribuidores, comerciantes, coletores

seletivos e recicladores o recolhimento e a reciclagem de celulares descartados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os fabricantes, distribuidores, comerciantes, coletores seletivos e
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recicladores deverão recolher e reciclar celulares descartados.

§ 1º - O recolhimento de celulares deverá ser feito nos pontos de venda ao

consumidor final, independentemente do local de sua aquisição.

§ 2º - Os fabricantes, distribuidores, comerciantes, coletores seletivos e recicladores

estão sujeitos a cota de recolhimento a ser regulamentada em decreto.

§ 3º - Os celulares recolhidos nos pontos de venda ao consumidor final serão

entregues às empresas de coleta seletiva e reciclagem.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei ensejará multa no valor de 10

Ufemgs (dez Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais, a 100 (cem) Ufemgs,

dobrada em caso de reincidência, graduada de acordo com a gravidade da infração, a

vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

§ 1º - Na hipótese de reiterado descumprimento, que será caracterizado pela

ocorrência de mais de cinco infrações no período de um ano, o infrator estará sujeito

à cassação da inscrição estadual, sem prejuízo da multa prevista no “caput” deste

artigo.

§ 2º - As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas mediante procedimento

administrativo realizado por órgão designado pelo Poder Executivo, garantida a ampla

defesa e o contraditório.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: A questão ambiental mereceu do legislador constituinte grande

atenção. Além de a matéria ser objeto de capítulo próprio na Carta Magna, há vários

outros dispositivos que dela tratam. No que é pertinente, vale destacar o comando

contido no art. 170 da Constituição Federal: "A ordem econômica, fundada na

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos

existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes

princípios: (...) VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento
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diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus

processos de elaboração e prestação". Assim, a imposição prevista no projeto

confirma a proteção integral determinada pela Carta Magna, sem ofender o princípio

da livre iniciativa.

Além disso, cabe aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre consumo e

proteção ao meio ambiente (art. 24, V e VI, da Constituição Federal). Desta forma,

quanto ao aspecto constitucional, é inegável a competência do Estado para legislar

sobre o assunto.

Por outro lado, o crescimento constante do consumo de bens duráveis fez surgir um

problema: o que fazer com os produtos trocados pelos consumidores, por exemplo,

os aparelhos de celular antigos? O acúmulo desses resíduos certamente causa

degradação ambiental; portanto, deve ser uma preocupação de todos.

A propósito, algumas empresas já estão adotando o procedimento da chamada

logística reversa, que consiste, entre outras coisas, no recolhimento de resíduos

sólidos produzidos pela indústria, como forma de minimizar o impacto ambiental.

Entretanto, ainda é modesta a participação da indústria e do comércio no

recolhimento dessas embalagens, razão pela qual faz-se necessária a sua

normatização para torná-lo compulsório.

É importante destacar os dados estatísticos sobre a questão, para se ter uma ideia

da dimensão do problema:

Número de celulares no Brasil (2006): 99.900.000 aparelhos; no Sudeste (2006):

47.400.000 aparelhos; em Minas Gerais (2006): 10.800.000 aparelhos.

Projeção para abril de 2010: no Brasil: 180.800.000 aparelhos; no Sudeste:

84.100.000 aparelhos; em Minas Gerais: 18.500.000 aparelhos.

Dados fornecidos pela Teleco - Inteligência em Telecomunicações, através do “site”

www.teleco.com.br, tendo como fonte a Anatel.

O Brasil é o 5º país do mundo em celulares. Só perde para a China, Índia, Estados

Unidos e Rússia, nesta ordem, e é seguido pelo Japão.

Não se pode assegurar uma estimativa para a curva de crescimento do uso de

celulares por conta de variados fatores, como o aumento da renda individual, da

população em geral e da população com acesso ao celular, a redução do preço final
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do aparelho provocada pela competição industrial e pela otimização da tecnologia de

produção, o comportamento quanto ao uso de mais de um aparelho por pessoa e o

ponto de saturação indeterminado.

Considerando-se a durabilidade do aparelho - de um ano a um ano e meio - e o

acesso a novas tecnologias que tornarão os aparelhos obsoletos a cada ano, é de

supor que, no Estado, possa vir a ser descartada anualmente uma quantidade tal de

aparelhos que certamente terá um impacto ambiental significativo.

A reciclagem desses aparelhos, a exemplo do que já acontece no Japão, significa

uma importante fonte de recursos econômicos e, ainda mais, uma forte contribuição

para a sustentabilidade e a educação ambiental, reduzindo enormemente o impacto

no meio ambiente do descarte de aparelhos celulares.

Finalmente, para a eficiência da educação do usuário consumidor de celulares, o

descarte adequado, que é o maior problema a ser enfrentado, impõe à indústria e aos

distribuidores a implantação de políticas visando à devolução dos aparelhos a serem

descartados nos pontos de venda. As empresas de coleta seletiva e as recicladoras

deverão estar também sujeitas a cotas de coleta e reciclagem de celulares, como

forma de dinamizar o procedimento.

Assim, o projeto tem o escopo de criar mais um instrumento de proteção ao meio

ambiente e à boa economia da produção industrial e do consumo, o que atende aos

ditames constitucionais em relação à matéria.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Walter

Tosta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.131/2008, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.683/2010

Regulamenta a oferta de produtos e serviços apresentados ao consumidor no

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O fornecedor, ao disponibilizar catálogo com informações sobre produtos

ou serviços, deverá indicar os preços dos itens identificados.

Art. 2º - Os restaurantes, lanchonetes, bares e congêneres, bem como as

panificadoras, confeitarias e similares que disponibilizam ao público cardápio para
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consulta fora do espaço físico do estabelecimento, seja por meio de sítio na rede

mundial de computadores, seja por qualquer outro meio de divulgação, deverão

informar os preços dos itens identificados.

Art. 3º - A infração às disposições desta lei acarretará ao responsável infrator o

sistema de penalidades previsto nos arts. 56 e 57 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de

setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º - Ulterior disposição regulamentar desta lei definirá o detalhamento técnico

de sua execução.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor no prazo de sessenta dias de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: Inicialmente, verifica-se que conforme o art. 24, incisos V e VIII, da

Constituição Federal, compete aos Estados legislar sobre assuntos referentes à

produção e ao consumo, bem como responsabilidade por danos causados ao

consumidor. Assim, com base nas premissas aqui emitidas, também cabe ao Estado

legislar sobre a matéria que ora se discute.

De acordo com a Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, é assegurado ao consumidor o

direito básico à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços,

com especificação correta de preços. Nessa linha, o mesmo diploma legal também

determina que a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem conter

informações claras e precisas sobre os preços que são colocados no mercado.

Infelizmente, temos observado que a referida norma não vem sendo respeitada por

uma série de estabelecimentos. Apesar de o Código de Defesa do Consumidor já ser

uma importante ferramenta em favor da parte mais vulnerável, suas regras são

gerais, amplas, o que acaba abrindo margem para eventuais descumprimentos,

gerando dúvida em grande parte da população. Assim, torna-se imprescindível e

fundamental a edição de uma lei estadual direta e específica sobre o tema.

Restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos congêneres, ao

disponibilizarem ao público cardápio para consulta fora do espaço físico do
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estabelecimento, seja por meio de sítio na rede mundial de computadores, seja por

panfleto confeccionado para os consumidores usuários de serviço de entrega de

refeição em domicílio, não estão informando os preços dos itens ali identificados. Não

é novidade para ninguém que o perfil do consumidor brasileiro vem se modificando ao

longo dos anos. Hoje, ele é mais exigente e ciente de seus direitos, demonstrando

preocupação não apenas com a qualidade do produto ou serviço, mas também em

relação aos preços cobrados. Sem a informação precisa, o consumidor não sabe

como comparar, muito menos tem ciência prévia se aquilo que está sendo adquirido

cabe ou não em seu orçamento. Cumpre frisar que a falta de clareza na informação

dos preços é extremamente prejudicial não só para o consumidor, mas também para

o fornecedor. Afinal, nos casos de entrega em domicílio feita por telefone e sem um

cardápio com preços, o dono do estabelecimento pode ser prejudicado por

funcionário que, agindo de má-fé, passa um preço diferente para seu cliente, ficando

com a diferença.

É por tudo isso que o fornecedor, ao disponibilizar catálogo com informações sobre

produtos ou serviços, deverá indicar os preços dos itens identificados. No caso

específico do ramo alimentício, é importante ressaltar que todo comerciante tem a

obrigação de informar no cardápio, onde quer que ele seja disponibilizado, quanto

custam os pratos e os demais produtos oferecidos pelo estabelecimento.

Assim sendo, ante a motivação exposta, pedimos o voto favorável dos nobres

membros desta Assembleia, por se tratar de medida de relevante interesse público.

- 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 4.684/2010

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de extintores de incêndio nas escolas

do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica obrigatória a instalação de extintores de incêndio em todas as escolas,

no âmbito do Estado de Minas Gerais.

§ 1º - A obrigatoriedade abrangerá as escolas públicas e particulares que
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funcionam em prédios próprios e as que utilizam imóveis locados ou cedidos.

§ 2º - A instalação dos extintores, bem como sua manutenção, obedecerá aos

critérios de segurança estabelecidos na legislação vigente e em normas técnicas do

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto visa a dar maior segurança aos alunos, aos profissionais e

às pessoas que por ali transitam, resguardando a integridade física dos

frequentadores das escolas e a preservação dos bens móveis e imóveis delas.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.685/2010

Declara de utilidade pública o Instituto Marcos Sahium, com sede no Município de

Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Marcos Sahium, com sede no

Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2010.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: Fundado em 2005, o Instituto Marcos Sahium é uma entidade sem fins

econômicos, beneficente e de caráter assistencial, comprometida com o

desenvolvimento do ser humano e da comunidade.

O referido Instituto desenvolve importante trabalho voltado ao tratamento de

pessoas com deficiência por meio de equoterapia; fomenta ações voltadas aos idosos

e às pessoas carentes; viabiliza a equoterapia às pessoas carentes; desenvolve

tecnologias inovadoras e alternativas para essa modalidade de terapia, divulgando-

as; promove o debate e a troca de conhecimentos e experiências entre os diversos

setores da sociedade envolvidos nas áreas em que atua, desenvolvendo, também,
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estudos técnicos, projetos, pesquisas e metodologias relacionados com tais áreas.

Considerando que o trabalho realizado pela entidade tem um importante viés social,

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 4.686/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Agentes de Segurança do Sistema

Prisional e Sócio-Educativo do Norte de Minas, com sede no Município de Montes

Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Segurança do Sistema Prisional e Sócio-Educativo do Norte de Minas, com sede no

Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2010.

Arlen Santiago

Justificação: A Associação dos Agentes de Segurança do Sistema Prisional e

Sócio-Educativo do Norte de Minas, fundada em 18/8/2008, com sede no Município

de Montes Claros, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que tem por finalidades

congregar os Agentes de Segurança do Sistema Prisional e Socio-Educativo do Norte

de Minas, bem como seus dependentes, e servidores que exerçam atividades nas

unidades prisionais e socioeducativas, estimulando a união e a solidariedade mútua,

otimizando o relacionamento entre eles; lutar pela defesa das liberdades individuais e

coletivas, pelo respeito à justiça social e pelos direitos fundamentais do homem;

estabelecer negociação com a representação governamental, visando à obtenção de

melhorias para a sua base de representação.

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

dos Agentes de Segurança do Sistema Prisional e Sócio-Educativo do Norte de Minas

abstém-se de se envolver em matérias que fujam de sua natureza e de sua
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finalidade, em especial daquelas de cunho político-partidário.

O processo objetivando a declaração de sua utilidade pública encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste

projeto.

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

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

do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.337/2010, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado ao

Governador do Estado pedido de que encaminhe a este Legislativo proposta de

emenda à Constituição com vistas a assegurar aos Supervisores Pedagógicos

aposentados que não fizeram a opção dentro do prazo previsto no art. 288 da

Constituição Estadual o direito à percepção de proventos com base no vencimento

correspondente à jornada de 40 horas semanais de trabalho, bem como à correção

do percentual de gratificação para 50%.

Nº 6.338/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Fundação José Fernandes de Araújo pelo 30º

aniversário de sua fundação. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 6.339/2010, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de providências para a

nomeação de um Juiz de Direito para a Comarca de Minas Novas.

Nº 6.340/2010, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja encaminhado ao

Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais pedido de providências para a solução

do problema que atinge as Comarcas de Minas Novas e Turmalina, atendidas por

apenas um Promotor de Justiça, o que causa transtornos e acúmulo de serviço.

Nº 6.341/2010, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Murilo Badaró, ocorrido em 14 de

junho, nesta Capital. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.342/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja
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encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de informações sobre a quantidade, os

nomes e os endereços dos conselhos das comunidades existentes no Estado. (- À

Mesa da Assembleia.)

Nº 6.343/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, à Câmara do Tribunal de Justiça e ao

Ministério Público do Estado pedido de providências para que seja decretada

novamente a prisão de Gabriela Ferreira Corrêa da Costa, Sidney Benjamim e Luiz

Astolfo Sales Bueno, acusados do assassinato de Fabiano Moura e Rayder Santos

Rodrigues.

Nº 6.344/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil, ao Chefe da Polícia Civil e ao Colegiado

de Corregedorias pedido de providências para a apuração da denúncia apresentada

pelo policial civil Robert Willian de Carvalho, que alega estar sendo perseguido pela

administração da Polícia Civil. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.345/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Juiz da Vara de Execução Criminal e ao Promotor de Justiça da

Comarca de Caratinga pedido de cópia do relatório da visita realizada ao presídio

desse Município neste ano. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 6.346/2010, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para que inclua no programa Links Faltantes o

asfaltamento dos subtrechos Vargem Alegre - Revés do Belém.

Dos Deputados Délio Malheiros, Inácio Franco, Padre João, Luiz Humberto

Carneiro e Elmiro Nascimento em que solicitam seja atribuído regime de urgência à

tramitação do Projeto de Lei nº 4.663/2010.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz e

outros.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Domingos

Sávio, Elmiro Nascimento (3), Mauri Torres, Dalmo Ribeiro Silva e Inácio Franco.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.
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O Deputado Almir Paraca* - Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, as

Sras. Deputadas e todo o público presente.

Sr. Presidente, inicio meu pronunciamento pela interpelação do Deputado João

Leite e aproveito a oportunidade para falar sobre a mata seca. Estamos aqui - a

exemplo do que vem ocorrendo no Congresso Nacional - com proposições como

essa, que pretende flexibilizar a legislação ambiental em pontos que consideramos

extremamente equivocados. É sabido por todos que o bioma da mata seca é muito

frágil e requer cuidados especiais. Além disso, sua recomposição e recuperação

demandam tempo superior ao da maioria dos demais biomas. Por isso esperamos

que esta Casa trate o tema com o cuidado devido.

Por uma semana inteira, fizemos reflexões, nos mais diversos espaços, sobre

questões ambientais. Constatamos que esse tema, que interessa a todos, não pode

receber a abordagem que tem recebido, como vem acontecendo com a discussão da

mata seca. Novamente estão insistindo em matéria já apreciada, que foi motivo de

muitas negociações, as quais consideramos superadas. Reflexões acerca da mata

seca merecem muito cuidado, não podendo haver uma abordagem imediatista. Há

aqueles que querem suprimir a mata seca para fazer carvão ou, às vezes, implantar

na região algumas culturas que, em função da característica do bioma, podem até dar

resultados nos primeiros anos, mas logo serão comprometidas. É preciso respeitar a

natureza. Não adianta querer passar por cima das condicionantes ambientais

estabelecidas, comprometendo assim as reservas vegetais e biológicas

importantíssimas do nosso Estado, como é o caso da mata seca.

Portanto, Deputado João Leite, fica aqui nosso pedido a V. Exa., bem como aos

demais Deputados, de parcimônia e de muito cuidado quando da discussão e da

votação do projeto já em curso. Já adianto meu voto. Sou contra a proposta de

flexibilizar a legislação da mata seca, que foi objeto de apreciação muito recente pelo

conjunto dos Deputados.

Já que falamos sobre a questão ambiental, gostaria de trazer-lhes um exemplo

concreto de como as mudanças climáticas estão presentes em nosso cotidiano. Na

semana passada, fui fazer uma visita à Escola Estadual Juvêncio Martins Ferreira,

uma das duas escolas técnicas agrícolas mantidas pelo governo do Estado. A
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Juvêncio Martins se localiza na cidade de Unaí e é uma escola exemplar, que

sobrevive às custas de múltiplas parcerias, seja com entes públicos, seja com

organizações não governamentais, seja, ainda, com entidades privadas, fazendo uma

verdadeira mágica para oferecer um ensino de excelente qualidade, adaptado às

necessidades da região Noroeste de Minas e das Bacias dos Rios Paracatu e

Urucuia, com um custo adaptado à agricultura familiar e às necessidades dos

assentamentos de reforma agrária, uma vez que a região Noroeste de Minas -

Paracatu, Unaí, Arinos, Buritis e João Pinheiro - concentra a grande maioria dos

assentamentos de reforma agrária do Estado.

O que aconteceu com a Escola Estadual Juvêncio Martins Ferreira? Há dez dias,

um temporal, uma chuva de granizo no sertão - muitos podem estranhar e não

acreditar, mas é exatamente isso - destelhou quase todas as instalações da escola,

derrubou muitas árvores, quebrou vários postes ao meio e sacrificou todas as

plantações, culturas. Além disso, essa tempestade matou pequenos animais e

acabou com a biblioteca e o laboratório de informática da escola. Foi um prejuízo

imenso. Assim, protocolamos um requerimento nesta Casa, datado de 10 de junho,

solicitando à Secretaria de Estado de Educação a imediata tomada de providências

para sanar os problemas causados à Escola Estadual Juvêncio Martins Ferreira.

Alunos de várias regiões do Estado de Minas Gerais e de outros Estados do Brasil

estudam lá, mas estão com as aulas suspensas, porque a escola ficou extremamente

prejudicada, sem condições de retomar as suas atividades. Portanto, aguardamos

providências da Secretaria de Estado de Educação, ou seja, aguardamos um

imediato socorro para que a escola recupere a sua capacidade de proporcionar um

ensino de qualidade.

Em relação a Unaí, gostaríamos de informar, de público, às lideranças

comunitárias, sociais e políticas da cidade que formalizamos a solicitação - fizemos

um grande encaminhamento com o objetivo de viabilizar essa questão - da

Universidade Aberta do Brasil para a cidade de Unaí, por intermédio do Instituto

Federal de Educação do Triângulo Mineiro. É o governo Lula, o governo federal,

ampliando a sua capacidade de alcance, num esforço para democratizar o acesso à

universidade pública. Somos defensores dedicados e incontestes da universidade
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pública brasileira e, em especial, dessa modalidade de ensino a distância, por meio

da Universidade Aberta do Brasil. Trata-se de um modelo que pode alcançar todo e

qualquer rincão do nosso país, isto é, toda e qualquer localidade no interior pode ser

plenamente alcançada pela Universidade Aberta do Brasil e, melhor, sem perder

qualidade.

Portanto, Unaí recebe a Universidade Aberta do Brasil, e queremos celebrar,

comemorar junto àquela comunidade. Estamos também num processo antigo, que

vem desde o ano passado, de negociação com o Instituto Federal de Educação

Tecnológica do Triângulo Mineiro sobre a extensão do câmpus de Paracatu, por meio

de um câmpus avançado na cidade de Unaí, beneficiando exatamente a Escola

Juvêncio Martins Ferreira, a escola agrícola de Unaí.

Esperamos, em breve, poder celebrar esse convênio, que envolve o governo do

Estado e a Prefeitura local, para implantar, de maneira definitiva, o Instituto Federal

da Educação Tecnológica em Unaí, com a possibilidade concreta de ampliação dos

cursos técnicos e também dos superiores, na modalidade do ensino a distância, por

intermédio da Universidade Aberta do Brasil, e também dos cursos superiores

presenciais, porque 30% das atividades dos institutos federais de educação têm de

ser de oferta de cursos superiores nos locais onde essas unidades estão instaladas.

Sr. Presidente, gostaríamos ainda de trazer a este Plenário, de público, o resultado

de duas audiências públicas que acompanhamos, por meio da Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização, na semana passada, na região Noroeste. A primeira

delas foi na cidade de Arinos, que, mais uma vez, tratou de um tema, o qual tenho

insistentemente abordado desta tribuna, que é o programa Luz para Todos.

Queremos acreditar e daremos um voto de confiança, mais uma vez, à Cemig, apesar

de não merecê-lo após tantas desinformações e tantos compromissos por ela

assumidos publicamente e não honrados. Daremos esse voto de confiança à Cemig,

mas continuaremos vigilantes. A Cemig, na cidade de Arinos, manifestou que todos

os cadastrados, assim como os que porventura ainda não se cadastraram, mas que

se enquadrarem no programa e providenciarem rapidamente o cadastro, serão

atendidos, contemplados com o acesso à energia elétrica no programa Luz para

Todos, ainda no ano de 2010.
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Sr. Presidente, sabemos que a Cemig tem capacidade operacional, já que é uma

empresa de excelência, quando quer, que vem auferindo lucros fabulosos, mostrando

que tem pleno domínio da sua atividade. Há dois anos, antes da longa interrupção do

programa Luz para Todos no Estado, a Cemig conseguiu, por intermédio da

terceirização dos serviços, como vem fazendo novamente nessa nova fase do

programa, atender a mais de 100 mil ligações em um único ano, não sei se em 2007

ou em 2008. O saldo para se alcançar todas as pessoas cadastradas atualmente no

Luz para Todos é menos que isso.

Esse programa é fundamental não só por proporcionar conforto e tranquilidade para

o homem do campo e para sua família, como também e principalmente para agregar

valor à produção do campo. A demanda por alimentos vem crescendo, razão pela

qual temos a clareza de que é fundamental garantir a energia elétrica para aqueles

que insistem bravamente em morar e produzir no campo, em obter renda, em cuidar

da sua família, garantindo, assim, o alimento na mesa dos brasileiros. Sr. Presidente,

os indicadores demonstram que cerca de 70% dos alimentos que chegam à mesa

dos brasileiros vêm da agricultura familiar. Esses são os principais cadastrados, pelo

menos na região Noroeste de Minas, nas Bacias do Rio Paracatu e do Rio Urucuia,

que ainda aguardam atendimento por esse programa fundamental do governo Lula,

que é o Luz para Todos.

A segunda audiência pública que mencionamos, da qual participamos na semana

passada, ocorreu na Cidade de Unaí. Foi uma audiência pública muito positiva, com

ampla participação de duas comunidades da área urbana dessa cidade, que há dois

anos estão sem acesso a água e energia elétrica.

Deputado Carlin Moura, Deputado que atua, viaja e acompanha muito as demandas

sociais do Estado de Minas Gerais, tenho certeza de que essas situações são raras.

Estamos falando de uma comunidade com mais de 500 famílias que estão morando

em uma cidade grande, como é Unaí, no Noroeste de Minas, sem água e sem

energia elétrica por dois anos. Tivemos um grande ganho com a audiência pública,

pois, na oportunidade, em função de sua marcação, a Prefeitura enviou um projeto de

lei para a Casa ampliando o perímetro urbano com a finalidade de alcançar esses

dois loteamentos, onde a estrutura básica não foi concluída porque o incorporador
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não cumpriu com seus compromissos. Daí a situação de falta de energia elétrica e

água potável, tratada.

Portanto, agradecemos a oportunidade e queremos dizer ao público que aguarda o

programa Luz para Todos que continuaremos como ferrinho de dentista, cobrando a

realização desse programa, porque ele é fundamental ao desenvolvimento de todo o

interior do Estado de Minas Gerais e, em particular, da região Noroeste, para as

famílias de Unaí, que aguardam o serviço de abastecimento de água e energia

elétrica em plena zona urbana. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público presente,

telespectadores da TV Assembleia. Gostaria de fazer um pequeno esclarecimento

homenageando a fala do ilustre Deputado Almir Paraca, que tem grande preocupação

ambiental e se posicionou muito claramente no que diz respeito à votação do projeto

de mata seca. Obviamente respeitamos sua posição - e temos plena consciência

disso -, mas é importante esclarecer que a nossa bancada, o Bloco PT-PCdoB-

PMDB, está à disposição para votar o projeto em 2º turno. Desde a semana passada,

a bancada está presente. Queremos votar o projeto, e quem está obstruindo sua

votação é justamente a bancada do governo, a situação. Então, é muito importante

que o Norte de Minas fique atento a isto: a Bancada do Governador Antonio

Anastasia é que está impedindo a votação do projeto de mata seca aqui no Plenário

da Casa. Em que pese à polêmica que o projeto possa ensejar, estamos dispostos a

votá-lo. Obviamente, respeitamos a opinião, sempre muito ponderada, do ilustre

Deputado Almir Paraca. Sr. Presidente, saliento aqui um aspecto importante. Na

segunda-feira, mais uma vez, Minas Gerais teve a honra de receber o nosso

caríssimo Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República, na cidade de Queluzito.

Nessa oportunidade, o Presidente veio inaugurar o gasoduto que abastecerá o Vale

do Aço, uma das regiões mais promissoras de Minas Gerais. Essa obra estratégica,

que abastecerá de gás natural nosso polo industrial em Minas, mostra o compromisso

do Presidente Lula com o Estado. Esse Presidente tem ajudado no crescimento

econômico de Minas Gerais por meio da construção de estradas, de hidrelétricas e,
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agora, de gasoduto, além de implantar políticas públicas de inclusão social. Nobre

Deputado Adelmo Carneiro Leão, toda vez que o Lula vem ao Estado é para

inaugurar obras, mostrar o que tem feito de bom para Minas e para o Brasil. É

interessante entender que a obra do gasoduto tem sido feita em parceria com a nossa

principal estatal, a Petrobras, empresa brasileira que quase foi privatizada na época

do governo Fernando Henrique Cardoso. O governo do Presidente Lula tem reforçado

que a presença do poder público aqui no Brasil foi fundamental para enfrentar a crise

econômica. A Petrobras, assim como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal

e o BNDES, desenvolve um papel fundamental para alavancar a economia, para

salvar o Brasil da crise e para ajudar Minas Gerais. Esse gasoduto demonstra como o

Presidente Lula é grande, como o seu projeto nacional é importante para ajudar o

nosso Estado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte)* - Aproveito a oportunidade para

ressaltar que todas as vezes que o Presidente Lula vier a Minas, haverá obras do

governo federal a serem inauguradas. São tantas as obras, que transformaram o

Estado em um verdadeiro canteiro. O Presidente foi a Queluzito e a Uberlândia no

mesmo dia para inaugurar obras. Foi ainda à nossa cidade, Uberaba, onde há uma

série de atividades e ações sendo desenvolvidas, financiamentos e ordens de serviço

originárias do governo federal. Para V. Exa. ter uma ideia, somente a Caixa

Econômica Federal tem obras contratadas em Uberaba no valor de cerca de

R$280.000.000,00. Sei que o Presidente gosta muito dessa cidade, que também

gosta muito dele. Por suas mãos, em 2005, transformou a Faculdade de Medicina do

Triângulo Mineiro, que tinha três cursos, em universidade federal. Nesses cinco anos,

o número de cursos e de vagas foi multiplicado por 10. Em 2005, havia de 130 a 135

vagas para ingresso, sendo que, em 2010, serão abertas mais de 1.350 vagas. O

Centro Federal de Ensino, Ciência e Tecnologia foi transformado em instituto federal,

aumentando o número de cursos, vagas e professores. O Ifet recebeu a dimensão de

uma verdadeira universidade. Se o Presidente Lula voltar lá daqui a 30, 40 dias,

haverá mais obras a serem inauguradas. Também para V. Exa. ter ideia, mais de 3

mil habitações estão sendo construídas pelas mãos do governo federal. Logicamente,

esse Presidente que tanto fez pelo Brasil é motivo de orgulho. A imprensa costuma
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divulgar coisas do governo de Minas que, na verdade, são mais propagandas. É

importante salientar que, se fôssemos divulgar as obras do governo federal,

certamente não sobraria espaço para propaganda do governo que mais faz ações

midiáticas que efetivas em favor do povo. Agradeço-lhe muito e exalto o Presidente

Lula por esse trabalho extraordinário que está sendo feito por Minas, pelo Triângulo

Mineiro e pelo Brasil.

O Deputado Carlin Moura* - Agradeço o aparte ao ilustre Deputado Adelmo

Carneiro Leão. V. Exa. comprova, na prática, o grande apreço, carinho e respeito que

o nosso Presidente Lula tem por Minas Gerais. O povo mineiro, trabalhador e ordeiro,

também tem demonstrado isso ao nosso Presidente, por tudo o que tem feito pelo

nosso Estado. Não é à toa, Deputado Adelmo Carneiro Leão, que percebemos certo

burburinho e inconformismo e certa preocupação do campo da Oposição, pois o

Presidente Lula está indo muito bem em Minas Gerais. Além disso, conseguiu reunir

a sua base de sustentação, que apresentará uma candidatura unificada, tendo aí a

representação do Senador Hélio Costa, a composição do ex-Prefeito Fernando

Pimentel e certamente - aliás, torço por isso - a presença do nosso grande Ministro da

República Patrus Ananias, que é mineiro. Essa é uma chapa de peso e unificada. É o

palanque de Lula em Minas Gerais, para que também possamos pôr Minas no rumo

do Brasil. São notícias alvissareiras e boas que o Presidente traz e recebe em Minas.

Todos aqueles que querem o bem do Brasil desejam pôr Minas em sintonia com o

País e com a Dilma. Estamos unificados - PT, PCdoB, PMDB - nessa grande chapa

que mudará o rumo do Estado e o sintonizará com o Brasil.

Deputado Adelmo Carneiro Leão, aproveitamos para falar sobre essa questão da

inauguração do gasoduto. Na verdade, isso me trouxe a esta tribuna a fim de mostrar

as diferenças. Enquanto o Presidente Lula inaugura o gasoduto, tratarei de um outro

tema que tem a ver com o gás. No entanto não é o gás industrial, mas o de cozinha,

do qual a nossa dona de casa depende todos os dias para fazer o arroz, o feijão, o

café da manhã, o jantar e o almoço e que, em Minas Gerais, tem a alíquota de ICMS

mais cara do Brasil. Quer dizer, a alíquota de ICMS do gás de cozinha é de 18% em

Minas Gerais, enquanto em Estados, como, por exemplo, o Amazonas, que tem uma

dimensão também continental, é de 0%; no Distrito Federal, 12%. Então Minas cobre
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uma alíquota de 18% sobre o gás de cozinha. Deputado Adelmo Carneiro Leão, ainda

há muitas comunidades no interior de Minas, assim como - pasmem os senhores - na

Capital e nas periferias dos grandes centros urbanos da Região Metropolitana, em

razão dessa tributação e desse preço caríssimos sobre o gás de cozinha, onde

famílias inteiras utilizam o fogão a lenha para cozinhar. O fogão a lenha era usado no

século retrasado e, além disso, representa um sofrimento maior e um atraso

ecológico, pois destrói a natureza e está na contramão da modernidade. Então,

simbolizando a presença do Presidente Lula, que veio aqui para inaugurar o

gasoduto, estamos sinalizando e exigindo que o governo de Minas também trate com

mais carinho as donas de casa. Elaborei hoje o protocolo de um projeto propondo e

autorizando o governo do Estado a reduzir a alíquota do ICMS do gás de cozinha de

18% para, pelo menos, 7%. Isso já seria um grande avanço. Queremos sinalizar isso

para mostrar as diferenças. Deputado Adelmo Carneiro Leão, em Minas Gerais paga-

se 3% de alíquota de ICMS para as joias e 2% para o querosene de avião - aliás,

provavelmente não são os trabalhadores nem o povo humilde deste Estado que

andam de avião, de Fokker 100, de jatinhos particulares e de companhias limitadas -,

mas para o gás de cozinha, 18%; e a energia elétrica, 30%. Então é um governo do

choque de gestão que retira do pobre para passar para o rico. É isto que está

ocorrendo: um choque de gestão de pouco diálogo.

Agora há pouco, unilateralmente, o governo do Estado anunciou a questão do

salário dos professores. O que foi discutido aqui é uma comissão paritária:

trabalhadores e governo. Não vale a visão unilateral do governo. Não adianta vir para

mídia já apresentando uma posição unilateral do governo, pois o que ficou acordado

é uma comissão paritária. Queremos ouvir a posição dos trabalhadores, dos

professores e do Sind-UTE. Portanto, essa postura do governo do Estado, de forma

sempre autoritária e marqueteira de fazer as coisas, está defasada.

Também é muito estranho que esse governo sempre diz, a respeito de tudo que

propõe, Deputado Adelmo Carneiro Leão, não só do ponto de vista dos professores

como também do asfaltamento que ainda resta das estradas no interior de Minas, que

fará para 2011. Ora, o que se pede desse povo é que tenha pelo menos humildade,

porque a humildade é a maior das virtudes; sem ela nenhuma outra pode ser
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exercida. Como um governo deliberará políticas para o próximo governo? Não sei

quem será o Governador de Minas; então, deixe que o próximo governo responda.

Até desconfio que nosso próximo Governador será do nosso campo, será o Senador

Hélio Costa, porque as pesquisas indicam um crescimento de 15% na última

pesquisa - passou de 35 para 49. Mas não serei arrogante cantando vitória antes do

tempo, isso não é da política mineira. Queremos resolver o problema de Minas, o

problema do salário dos professores, o problema dos Links Faltantes para esse

governo. Mas não é para o próximo governo, porque quem escolherá o próximo

governo, democraticamente e soberanamente, é o povo de Minas Gerais. Para

concluir, no tempo que me resta quero aproveitar a oportunidade para convidar a

todos para o lançamento do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé,

que ocorrerá hoje, às 19 horas, no Sindicato dos Jornalistas, aqui em Belo Horizonte,

situado na Avenida Álvares Cabral. Lá estará o jornalista Paulo Henrique Amorim.

Aparício Torelly, o Barão de Itararé, foi um grande jornalista gaúcho que criou a

imprensa alternativa no Brasil. Falecido em 1971, ele era um comunista militante,

criou jornais alternativos, como o jornal “A Manha”, que quer dizer amanhã. Ele foi

também Vereador do Rio de Janeiro em 1946 e levou o humor para a Câmara dos

Vereadores e também para o povo trabalhador e para as donas de casa. Esse

jornalista fez enfrentamento à ditadura militar e deixou uma grande contribuição para

a mídia alternativa no Brasil. Então convido a todos para o lançamento do Centro de

Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé.

* - 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,

público aqui presente, todos os mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia

em diversas cidades do Estado, boa tarde. Voltamos, mais uma vez, a tocar em um

assunto que virou rotina no Plenário desta Casa, nas discussões das comissões e

nas audiências públicas: a questão da mata seca. Foi uma discussão acalorada que

aconteceu aqui em 2007, 2008 e que resultou na aprovação da Lei nº 17.353, de

17/1/2008, que dispõe sobre a alteração do uso do solo nas áreas de ocorrência de

mata seca. Acontece que, depois de muita luta, chegamos ao consenso de que o
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Norte do Estado, diferentemente das outras regiões em que houvesse ocorrência de

mata seca, passaria a ter uma área de preservação de 30%, percentagem que os

produtores deveriam reservar para a mata seca em suas propriedades. Lembro que

nas outras regiões do Estado e do País essa área é de 20%. Ou seja, a nossa região

iria avançar mais ao colaborar com Minas Gerais e com o País na questão do

aumento da sua área de reserva legal.

Porém, mesmo cedendo às pressões do setor de meio ambiente e concordando

com suas ponderações, depois de fazermos várias reuniões com todas as entidades

de classe, esse projeto foi aprovado em 2008. Há um histórico que todos conhecem.

A lei foi aprovada em 2008, mas a Secretaria de Meio Ambiente nunca a reconheceu.

Após sua publicação, estamos convivendo com o seu descumprimento e com a

burocracia, que toma conta dos órgãos de meio ambiente a cada dia, com a

morosidade e com a falta de interesse, com a perda de empregos importantes na

região e de projetos que seriam implementados no Norte de Minas, mas estão

parados.

No ano passado propusemos a abertura de uma CPI para investigar a indústria da

multa instalada no Norte do Estado. Foram aplicadas multas abusivas na região pelo

IEF e pelos policiais militares, que têm convênio com o IEF. Até o Corpo de

Bombeiros da região aplicou multas ambientais absurdas e sem critérios. Depois de

tudo isso, ainda fizemos um grande movimento com a sociedade. Quero destacar a

participação efetiva da sociedade rural de Montes Claros e de Janaúba, do sindicato

de produtores e trabalhadores rurais da região, da Fetaemg e de todos os órgãos,

principalmente as entidades que vivem da terra, da agricultura familiar e dos

assentamentos de reforma agrária. Todos, sem exceção, foram atingidos pela

legislação ambiental absurda aplicada no Estado.

Depois de tudo isso, depois dessa luta e da aprovação da Lei nº 17.353, veio a

desculpa do IEF e da Secretaria de Meio Ambiente de utilizar um decreto federal para

continuar aplicando multas abusivas na região, coisa que não aconteceu em nenhum

outro Estado da Federação, apenas em Minas Gerais. Posteriormente, soubemos que

esse decreto foi fruto de um trabalho minucioso orquestrado pelo Secretário José

Carlos Carvalho com a então Ministra Marina Silva.
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Depois de muita discussão, depois que a sociedade deu um basta na situação,

disse não e enfrentou o governo, assim como nós nesta Casa, depois de tudo isso foi

constatado que seria preciso tomar alguma atitude, e os Secretários de Agricultura e

de Meio Ambiente e o Governador Anastasia foram para o Norte de Minas,

conversaram com os produtores e prometeram resolver o problema.

Então, veio o projeto de lei do Deputado Gil Pereira, feito em conformidade com a

Bancada do Norte de Minas. Trata-se do Projeto de Lei nº 4.057/2009, que altera a

Lei nº 17.353, que o IEF, em suas atribuições, sempre deixou de aplicar, esqueceu-se

dela e não observou nada do que ela prevê. Agora, com a proposta de modificação

de alguns artigos dessa lei, fizemos uma audiência pública nesta Casa no mês

passado, com a presença de representantes do Estado e da Procuradoria-Geral do

Estado. Houve o compromisso de que essa legislação, caso aprovada, criaria os

instrumentos legais para que o IEF passasse a cumprir essa lei, e não mais o decreto

federal. Depois de tudo isso, depois de tudo acertado e aprovado pelas comissões e

pelo Plenário em 1º turno, estamos há mais de 30 dias tentando aprovar a lei da mata

seca no Plenário da Assembleia, mas não conseguimos quórum.

Aí o governo, que se comprometeu com os produtores do Norte, com a bancada e

com o Deputado Gil Pereira, agora quer estabelecer uma série de exigências para

aprovar a lei da mata seca. Mas, quando há um projeto de interesse do Triângulo

Mineiro, da Região Metropolitana ou do Sul de Minas, ele é aprovado a toque de

caixa, ou seja, não há barganha alguma com o Norte de Minas. Quando tentamos

barganhar algo, passam o rolo compressor. A Bancada governista desta Casa se

recusa a comparecer ao Plenário para aprovar o projeto de lei da mata seca e ainda

coloca algumas pessoas lá no Norte de Minas para fazer futricas e inventar mentiras,

dizendo que a Bancada da Oposição está travando o projeto. De forma clara,

esclarecemos que os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Carlin Moura, Almir Paraca,

Padre João, enfim, toda a Bancada da Oposição está presente em todas as reuniões

extraordinárias convocadas para votação desse projeto. Quem não quis votá-lo foi a

bancada do governo. Que fique bem claro, para o Norte de Minas, o Sindicato de

Produtores Rurais, o Sindicato de Trabalhadores Rurais, os assentamentos de

reforma agrária e o Projeto Jaíba, que aguardamos ansiosos seja aprovado e saiam
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do papel os projetos produtivos do Norte de Minas. Meu receio, Adelmo, é que essa

lei seja apenas mais uma desculpa pré-eleitoral. Porque a Bancada governista quer

colocar em pauta agora uma série de projetos do governo sem discussão, para que

sejam aprovados a toque de caixa. Talvez esta seja a compensação: somente

aprovarão o projeto da mata seca se for aprovada mais de uma dezena de projetos

do governo. Nunca vi isso nesta Casa.

Portanto, faço aqui desafio, sobretudo às entidades de classe do Norte de Minas,

como a Sociedade Rural de Montes Claros, os Sindicatos dos Produtores de

Janaúba, Januária, São Francisco e Brasília de Minas, além da Fetaemg e dos

assentamentos de reforma agrária: venham ao Plenário, para que vejam, de perto, o

que acontece nesta Casa. Caso não possam vir, acompanhem-nos pela TV

Assembleia, ao vivo. Há mais de 30 dias, tentamos aprovar aqui o projeto. Não é e

nunca foi a Bancada da Oposição que atrapalhou a aprovação do projeto de lei da

mata seca; muito pelo contrário, estamos esperançosos de que hoje, à noite, na

reunião das 20 horas, possamos votá-lo. Aí cobramos posicionamento claro e firme

da Bancada do governo, do Líder do Governo e do Governador Anastasia, que fez

compromisso público com os produtores do Norte de Minas. Não adianta enrolar e

empurrar com a barriga as pessoas. Novamente estaremos aqui hoje, às 20 horas,

prontos para votá-lo. Esperamos que o governo mande seus Deputados a esta Casa,

pois não estão comparecendo, estão obstruindo a pauta com a falta de quórum. Há

77 Deputados nesta Assembleia, e o governo tem maioria absoluta, ou seja, se não

me engano, são quase 67 Deputados da Bancada do governo. Precisamos de 40

Deputados para aprová-lo. Os 19 Deputados da Bancada da Oposição estão

presentes em todas as reuniões e querem votar esse projeto, então basta que o

governo colabore, enviando 23 Deputados, pelo menos, para se somarem ao nosso

número. Votaremos hoje à noite esse projeto; aliás, queremos que seja votado

separadamente.

A Sociedade Rural de Montes Claros, por meio de correspondência dirigida ao

Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, posicionou-se desta forma:

“A Sua Excelência, o Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho Júnior, Presidente da Mesa

da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Caro Presidente, solicitamos-
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lhe, penhoradamente, que coloque o Projeto de Lei nº 4.057/2009, da mata seca, de

autoria do Deputado Gil Pereira, em pauta para votação exclusiva na próxima quarta-

feira, dia 16 de junho, dado que este projeto é compromisso do Governador Anastasia

em solucionar este grave problema que já nos aflige por alguns anos, com prejuízos

irreparáveis à economia regional. Dessa forma, excluem-se os argumentos de que

qualquer bancada obstrua a votação sob o pretexto de outros interesses. Certos da

sua sensibilidade para com esse assunto, agradecemos e enviamos-lhe o especial

abraço da classe ruralista norte-mineira. Atenciosamente, Alexandre Vianna,

Presidente da Sociedade Rural de Montes Claros; Ricardo Quadros, Presidente do

Sindicato dos Produtores Rurais de Montes Claros; Orlando Frota Machado,

Presidente da Associação dos Irrigantes do Norte de Minas; João Gustavo Rebello de

Paula, Presidente da Associação dos Criadores de Gado de Corte do Norte de Minas;

Otaviano de Souza Pires Júnior, Presidente da Associação dos Criadores de Gado de

Leite do Norte de Minas.”

Uma série de outras entidades assinaram essa correspondência, passada ao

Presidente da Assembleia Legislativa, com cópias para os Deputados da Bancada do

Norte de Minas.

Esperamos que o Sr. Presidente também faça um apelo aos Deputados da

Bancada do governo para, de forma exclusiva, como estamos pedindo e como a

nossa Bancada tem pedido o tempo todo, esse projeto seja votado. Basta boa

vontade do governo, porque nós, do Bloco da Oposição, sabemos da importância

desse projeto e estaremos aqui hoje, de prontidão, às 20 horas, para aprová-lo.

Esperamos que o governo cumpra a sua parte, cumpra o compromisso que fez no

Norte de Minas Gerais.

Quero também dizer que estranhei a forma como foi anunciado o reajuste da tabela

dos professores, projeto que o governo enviará a esta Casa. Antes mesmo de

assentar-se com o sindicato e de negociar conforme combinado, o anúncio foi feito

pelas páginas dos jornais, para nossa surpresa. Achamos que esse projeto viria para

cá agora, para que votássemos e fosse sancionado pelo Governador, dando aumento

aos professores. O projeto apenas prevê que o aumento, anseio da classe, passe a

vigorar a partir de março de 2011. O Governador não está cumprindo a sua palavra,
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está fazendo uma previsão para o futuro governo. Queríamos que o projeto fosse

aprovado e passasse a vigorar ainda este ano, atendendo de fato o anseio imediato

dos professores de Minas Gerais.

Da mesma forma, quero dizer que os professores da Unimontes suspenderam a

greve, assim como os funcionários do Hospital Universitário, para fazer

entendimentos com o governo e resolver o problema. Até agora eles têm vindo

insistentemente a Belo Horizonte e se reunido apenas com servidores do terceiro

escalão. A classe está insatisfeita, pois o que foi negociado não está sendo cumprido.

Cobramos das Secretárias Renata Vilhena e Vanessa Guimarães e do Governador

Anastasia o cumprimento dos acordos não só com o Sind-UTE, mas também com a

nossa querida Unimontes, que honra todo o povo norte-mineiro. Essa universidade

tão importante para o desenvolvimento do Norte de Minas Gerais, do Vale do

Jequitinhonha e do Noroeste do Estado está numa situação caótica, porque a maioria

dos seus servidores, infelizmente, ainda está recebendo como salário-base menos de

um salário mínimo, o que não podemos admitir.

Portanto, Sr. Presidente, fica aqui o nosso pedido e a nossa indignação. Cobramos

do governo uma atenção especial para que se reúna com o Sind-UTE e para que a

tabela seja negociada, conforme o acordo com a classe, e não apenas seja

anunciada em manchetes de jornais para futuras administrações, para as quais

ninguém sabe quem será eleito. Isso teria que acontecer ainda este ano porque o

Estado tem muito recurso, a sua arrecadação tem crescido muito, e pode muito bem

haver esse aumento. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva* - Caro Presidente Doutor Viana, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, boa tarde. Volto a esta tribuna para tocar numa questão muito importante

para Minas e para o Brasil. Os jornais de ontem estamparam esse assunto de forma

bastante ampla. No jornal “O Tempo” há um exemplo: “Afeganistão abriga reservas

minerais no valor de US$1.000.000.000.000,00”. O assunto é interessante. Muita

gente pode não ter prestado atenção nele. Trata-se de uma nação conflagrada, há

mais de 50 anos em luta civil e com um regime fechado. Enxergamos hoje, Sr.
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Presidente, as várias nações desenvolvidas do mundo voltando-se para fazer uma

tentativa até mesmo de intervenção no Afeganistão, a fim de poder aproveitar as

reservas minerais daquele país. Veja que assunto momentoso, Sr. Presidente. O

mundo curva-se ante a ditadura do Afeganistão, ante a guerra civil, tentando buscar

uma solução para aproveitar os recursos minerais daquele país. Veja mais, Sr.

Presidente. O que é muito preocupante é que, nos anos 50, acompanhei a Vale -

historicamente a nossa principal mineradora - produzir 5.000.000t de minério de ferro.

Hoje já são 330.000.000t por ano, sendo 200.000.000t em Minas. O Secretário de

Ciência e Tecnologia, Dr. Alberto Portugal, em um evento realizado antes de ontem,

afirmou que as reservas minerais em Minas Gerais, especialmente o minério de ferro,

se esgotarão em 30 anos. Então vejam que comparação mais absurda: o Afeganistão

abriga reserva de US$1.000.000.000.000,00 - até a China já está correndo para

tentar fazer mineração no Afeganistão - onde mais de 4 trilhões de pessoas já

morreram nos últimos 20 anos em virtude da guerra civil, e o Secretário diz que, em

30 anos, nossas reservas estarão acabadas. Mas não vi ninguém dizer que, no

Nordeste de Minas Gerais, existem jazidas superiores àquelas que existiram ao longo

de todos esses anos, e que são exploradas, no Quadrilátero Ferrífero.

Tenho feito vários pronunciamentos para despertar o governo. Até confessei aqui

uma grande vitória: a determinação do Governador Anastasia em mandar preparar

uma parceria público-privada e pedir a devida licença ao governo federal para se

construir uma estrada de ferro para buscar o aproveitamento minerário daquela

região. Muita gente pode pensar que, quando falo sobre a mineração do Nordeste

mineiro, isso é apenas para puxar a brasa para a nossa sardinha, pois aquela região

é pobre e, se tiver uma industriazinha, poderá melhorar. Mas isso não é verdade.

Quando falo desse assunto, Sr. Presidente, é porque, desde 1970, conheço a

realidade daquela região, já que fui Secretário Adjunto de Recursos Minerais,

Hídricos e Energéticos e, em 1995, fizemos o mapeamento geológico daquele local, e

porque, mais recentemente, no governo Aécio Neves, foi definido e determinado, pela

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que se estimulasse as empresas a fazer

a quantificação das jazidas lá existentes. Isso iniciando em Malacacheta, Água Boa,

subindo para Capelinha, Chapada do Norte, Jenipapo de Minas, vindo à beira da BR-
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116, subindo por Salinas, Grão-Mogol e Rio Pardo de Minas. Ainda hoje foi assinado

um protocolo com o governo do Estado para a região de Rio Pardo de Minas. Há

cerca de um mês, o Consórcio Novo Horizonte apresentou ao Governador um

protocolo de investimentos de R$3.600.000.000,00 no jazimento de minério de ferro

da região de Salinas. O que me preocupa realmente, Sr. Presidente, é que o discurso

ainda não está concernente com a realidade e com a possibilidade minerária do

Brasil. Além daquelas do Nordeste mineiro, é claro que o Brasil deve ter outras

imensas jazidas espalhadas pelo Centro-Oeste e pelo próprio Norte. Ninguém

imaginava, por exemplo, que se fosse fazer uma estrada de terra naquela mata

fechada da Amazônia para se chegar a Carajás. Estamos aqui tentando revelar, Sr.

Presidente, que muitas vezes o tratamento que se dá à notícia, ou mesmo àquilo que

os governos interpretam em relação à realidade brasileira, é que temos muito mais

condições de ser grandes fornecedores ao longo de 100, 150 anos para o mundo

inteiro. Além de sermos grandes produtores, já que temos espaço agrícola suficiente

para abastecer o mundo e sermos realmente o celeiro do mundo na produção

agrícola e pecuária, temos a possibilidade, muito grande em Minas Gerais, de, em se

explorando esses jazimentos minerais existentes no Vale do Jequitinhonha e no Vale

do Mucuri, poder dar a Minas a certeza de que, nos próximos 100, 150 anos, por

meio da exportação, poderemos criar um balanço positivo para a economia do

Estado, gerando milhares e milhares de empregos para o povo daquela terra sofrida.

Aqui vemos uma outra notícia, Sr. Presidente, que vem ao encontro dessa nossa

preocupação: infraestrutura é o desafio para o polo siderúrgico que se desenvolve no

Alto Paraopeba, envolvendo Belo Vale, Jeceaba, Entre-Rios de Minas, São Brás do

Suaçuí, Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco e Congonhas. Ressalvo que, lá em

Jeceaba, um filho meu está trabalhando em uma empresa mineradora que está

implantando uma siderúrgica. Sr. Presidente, minha preocupação é a de não termos

em Minas Gerais a continuidade necessária desses estudos e avanços. Há uma

determinação de governo, e não podemos permitir que ela se perca. É preciso falar

de forma sistemática, para não esquecermos esse assunto. Minas, além de ter hoje,

na sua balança comercial, o impacto muito forte e positivo do minério de ferro, tem

manganês, níquel, estanho, feldspato e lítio. Vejam que o grande chamariz do
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Afeganistão é o lítio, que existe em abundância na serra que divide Itinga e Medina. A

Vale do Rio Doce foi lá para ganhar essa pesquisa e, para ficar com ela, fez a ponte

de Itinga. Todos pensam que foi Lula quem a fez, mas, na verdade, foi a Vale do Rio

Doce, para ganhar a reserva mineral de lítio existente na região. Portanto, Sr.

Presidente, minha fala é para advertir os Prefeitos, os Vereadores, as lideranças e os

governos estadual e federal sobre a necessidade de abrir essa nova fronteira, de

utilizar esse novo eldorado que se descortina no Nordeste mineiro com dois objetivos

principais. O primeiro é o de ajudar a balança comercial mineira, com mais

exportação e a garantia do fluxo de exportação de minério de ferro, que hoje está

sendo vendido a preços realmente assustadores - do ano passado para cá, houve

mais de 100% de aumento no seu preço. Há até uma tendência de buscar uma

redução de impostos para a utilização do aço em nível de Brasil, pois nossas

indústrias de automóvel começaram a comprar aço de fora. O ferro é nosso, mas o

aço vem de fora mais barato, porque a carga de tributos é muito grande, e ele acaba

ficando mais caro aqui em Minas Gerais, em São Paulo, enfim, nos Estados onde

estão concentradas as grandes fábricas de automóveis.

Então, a advertência que faço é para que, na posteridade, o pessoal que vier não

nos cobre ter ficado silentes, calados ante a realidade mundial e, sobretudo, ante as

possibilidades industriais do Estado de Minas Gerais, mais especialmente do

Nordeste mineiro, chegando ao Norte de Minas, ao Noroeste, que falta ser

pesquisado ainda, meu caro Deputado Almir Paraca. Foram feitos mapeamentos

geológicos - e V. Exa. sabe disso, já que sua região foi mapeada -, mas não foram

quantificados ainda. A quantificação está acontecendo de forma extensiva e rápida no

Jequitinhonha e no Mucuri, mas, no Noroeste, ainda não, nem no Norte. Meu objetivo,

então, Sr. Presidente, é advertir as autoridades mineiras e, sobretudo, chamar à fala

os órgãos governamentais federais para não ficarmos assistindo a esse espetáculo

de o mundo inteiro, até a China e a Índia, procurar intervir para explorar minérios no

Afeganistão: um país conflagrado, sem segurança jurídica, em vez de um país sem

guerra civil e tranquilo como o Brasil. Entretanto, falta-nos exatamente a penetração

no território brasileiro por meio de sistemas de transporte modalizados, de tal sorte

que a rodovia seja prioridade para reduzir os custos dos nossos minérios.
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Há uma manchete do jornal “O Tempo” do dia 16: “Minério de ferro é vendido a

peso de ouro no Estado”. É aquilo a que me referia: temos os minérios, as

siderúrgicas; portanto, a carga tributária do aço vendido no Brasil precisa cair para

que não precisemos importar. É um absurdo saber que as montadoras de automóveis

gastam 1t de minério de ferro para cada carro - 1t para produzir um carro - e têm de

importar o aço quando nós produzimos o minério e o exportamos. São coisas

incongruentes que precisamos abordar.

O outro lado é o social, Sr. Presidente. Tanto os Vales do Jequitinhonha e do

Mucuri como o Norte e o Noroeste mineiros têm uma dificuldade enorme de melhorar

a renda “per capita” de seus trabalhadores, de seus moradores e de melhorar a

condição de seu povo. Por quê? Porque as grandes jazidas minerais não são

exploradas a contento. Ainda não aplicamos toda a nossa competência, toda a nossa

energia para buscar a exploração dessas jazidas minerais. E todos nós sabemos

disso, Sr. Presidente, apesar da definição do governo do Estado de pedir para fazer

uma PPP para construção da ferrovia de penetração dos Vales do Jequitinhonha e do

Mucuri, apesar do pedido de autorização feito ao governo federal. Está-se

começando um processo, e a ferrovia, segundo o Governador Anastasia, é uma

prioridade, mas não será viabilizada se não houver concordância do governo federal.

É preciso haver uma conjunção de esforços nesse sentido. Estamos agora num

momento melhor porque já se anteviu, aqui na Secretaria de Desenvolvimento

Econômico, a necessidade da rodovia; já se definiu, já se determinou.

Estive em Padre Paraíso, Sr. Presidente, no último fim de semana. Lá discuti com

lideranças locais exatamente a questão do caulim dali, que não é explorado; dos

pegmatitos abundantes que existem lá e não são explorados; dos lavramentos de

pedras preciosas que existem lá e não foram adequados ainda à realidade

internacional, à necessidade de melhora da qualidade da pesquisa, da busca, para

produção de gemas preciosas. Muito mais do que isso, há o granito da nossa região,

com um problema grave agora. Ao longo das estradas novas construídas no

Proacesso, estamos construindo, paralelamente a elas, as balanças, para impedir

que as carretas com pedras de 27t trafeguem por elas. Se vamos impedir que granito

saia - não vamos deixar o granito sair pelas nossas estradas -, vamos também
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impedir ou impossibilitar que o nosso minério de ferro saia. Que não saia o estanho,

que não saia o chumbo, que não saia o níquel, que não saia o lítio. E a nossa Grafita,

empresa que explora grafite em Salto da Divisa, em Pedra Azul, também não vai

poder parar de usar caminhão; terá de usar caminhão a vida inteira, onerando o custo

inicial do produto para efeito de exportação e até para consumo no mercado interno.

A minha preocupação, Sr. Presidente, é advertir os órgãos dos governos estaduais

e federal, mas sobretudo pedir, mais uma vez. Aliás, hoje estive com o José Prates,

Prefeito de Salinas, conversando e acertando o nosso discurso, dos Prefeitos da

região, para não aceitar em nenhuma hipótese - e meu amigo Deputado Domingos

Sávio sabe muito bem que estamos tratando desses assuntos em Salinas - e não

permitir que o governo deixe as empresas entrarem para a exploração mineral

tratando de mineroduto, mas tratando, sim, de ferrovias, que, Sr. Presidente, são

nossos sonhos e o instrumento, a alavanca para o desenvolvimento dos Vales do

Jequitinhonha e do Mucuri, do Norte de Minas e do Noroeste. Por isso repito tanto

esse assunto, falo tanto sobre ele. A mineração vai resolver o problema de todas

essas cidades da nossa região e poderá gerar para Minas Gerais uma segurança

muito grande nos próximos 100, 150 anos, em relação à sua balança comercial e à

melhora de qualidade de vida do nosso povo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Volto ao

assunto na próxima oportunidade.

* - 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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência determina o arquivamento do Requerimento nº 6.213/2010, por perda

de objeto, nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno.

Mesa da Assembleia, 16 de junho de 2010.
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Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que a prestação de contas do Tribunal de Contas

do Estado relativa ao exercício financeiro de 2009 foi publicada em essencialidades

no “Diário do Legislativo” de 10/6/2010 e distribuída em avulso, por meio eletrônico,

às Deputadas e aos Deputados no dia 14/6/2010. A Presidência informa, ainda, que o

prazo de 10 dias para requerimento de informações ao Tribunal de Contas teve início

ontem, dia 15/6/2010, e será encerrado no dia 24/6/2010.

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 6.346/2010, da Comissão

de Transporte. 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 pelo Deputado Inácio Franco - indicando o Deputado Sebastião Costa

para membro efetivo da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de

Emenda à Constituição nº 59/2010 na vaga do Deputado Délio Malheiros e indicando

o Deputado Neider Moreira para membro suplente da referida Comissão (Ciente.

Designo. Às Comissões.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz e outros,

solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o Grupo Seculus

pelos 50 anos de sua fundação. A Presidência defere o requerimento de

conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.

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, aproveito a presença ainda no Plenário

do Deputado Getúlio Neiva para cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Concordamos

com a leitura feita pelo nobre Deputado. Na verdade, esse é um problema do Brasil. É
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claro que em Minas Gerais, pelo perfil da sua economia, essa discussão do

transporte intermodal ganha relevo. Temos acompanhado, aliás, a discussão não só

da ferrovia, que precisa alcançar a região Noroeste, com uma via passando por

Paracatu, alcançando o Estado de Goiás e o Distrito Federal, e outra passando por

Unaí, com o mesmo destino.

Acompanhamos de perto, também com muita atenção, porque acreditamos que é

fundamental para Minas Gerais a revitalização da navegação fluvial do Rio São

Francisco, que demanda a revitalização de sua bacia. Só assim vamos recuperar a

navegabilidade desse rio e criar esse eixo do transporte intermodal interligando

ferrovias, rodovias e a hidrovia.

Ainda nessa questão da mineração, gostaríamos de relatar que, no último sábado,

aconteceu seminário na minha querida cidade de Paracatu para tratar da suposta

contaminação ambiental por arsênio, fruto da mina de ouro vizinha. Na verdade, parte

da mina da Kinross está dentro de Paracatu. Ela é a maior mina de ouro a céu aberto

do planeta, explora o menor teor de ouro do mundo e é a maior produtora de ouro do

Brasil. Ao apoiar e auxiliar na realização desse seminário, buscamos trazer ente

isento e que tivesse a imparcialidade necessária para tratar do tema. Entendemos

que este assunto é extremamente delicado, controverso e demanda efetivamente

análise apurada, até mesmo científica, com muitas análises e interpretações de

pesquisas de laboratórios refinados. Afinal, quando se fala em contaminação por

arsênio, na literatura científica há bem poucos casos estudados pelo mundo afora,

apesar da agressividade desse produto. Enquanto o arsênio está depositado na

natureza e acomodado em determinada formação geológica, não faz grande mal.

Mas, depois de removido - como é o caso em Paracatu -, processado no trabalho da

mineração e armazenado em grandes barragens de rejeito, levanta-se grande dúvida

quanto a todo esse processo e a suposta contaminação da população local.

Buscamos essa isenção e essa abordagem científica mais imparcial possível numa

universidade pública brasileira, de Brasília, uma das maiores do Brasil. Aproveito a

oportunidade para agradecer à Profa. Rosângela, da Faculdade de Educação da

Universidade de Brasília, e a todos os doutores que participaram do seminário,

levando seu conhecimento e sua pesquisa. Todos estavam ali, profissionais e
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servidores públicos, com postura cidadã, fazendo suas intervenções. Na verdade,

ninguém foi remunerado por participar desse seminário. Era sábado; mesmo assim,

conseguimos avançar muito na investigação. No entanto, como fruto do seminário,

ainda fica grande dúvida, pois a matéria é muito nova para muitos de nós, bem como

para a cidade de Paracatu, especialmente as lideranças. O tema é polêmico e

controverso. Entendemos que a mineração de ouro da Kinross em Paracatu é muito

importante para a economia local realmente, pois gera muitos empregos e impacta

positivamente a economia, além de ajudar a difundir cultura de gestão por excelência,

que alcança toda uma cadeia de fornecedores. Mas temos de nos preocupar com a

saúde pública da nossa população, porque, se é importante uma mineradora desse

porte na economia de um Município de quase 100 mil habitantes, como Paracatu,

certamente tão importante quanto essa atividade é cautela e prevenção para proteger

a saúde pública dos seus habitantes. Esperamos que esse debate, que pretendemos

continuar, agregue conhecimentos e ajude a sistematizar uma percepção apropriada

pela população de Paracatu, não só suas lideranças, mas também o conjunto da

população, especialmente a comunidade acadêmica local dos diversos cursos que se

relacionam com as questões ambientais implantadas na cidade. Trazer o Instituto

Federal de Educação Tecnológica implantado no Município de Paracatu para esse

compromisso de investigação científica, para que possamos dirimir e esclarecer todas

essas dúvidas. Felizmente, o que gostaríamos de anunciar depois desse processo de

investigação é que não há comprometimento à saúde pública a mineração de ouro

em Paracatu, mas, se houver, precisaremos conhecer para intervir, atuar e corrigir

possíveis contaminações e danos à saúde pública da população. Portanto, estamos

tratando de algo essencial, fundamental para o povo de Paracatu.

Associado a isso, é preciso tirar da pauta esse assunto, daí a dedicação na

investigação acadêmica e científica, para avançarmos na discussão da contribuição

da Kinross para o desenvolvimento sustentável da cidade de Paracatu. A própria

empresa anuncia mais 30 anos de operação na mina, e nós esperamos conseguir

fazer o dever de casa, como sociedade, mas precisamos da colaboração responsável

de uma empresa que gosta de se apresentar como cultivadora da responsabilidade

socioambiental. É importante ajudar a diversificar, por meio de investimentos e de



____________________________________________________________________________
895

todo um processo de capacitação, de qualificação profissional e de gestão, a

atividade econômica em Paracatu, e ainda abrir novas frentes com as vocações que o

Município possui para o turismo ambiental, cultural e histórico. É importante ainda

ampliar a nossa capacidade como cidade universitária, recuperando os tempos de

glória da Paracatu imperial, quando era um polo de cultura muito isolado no sertão

das Minas Gerais, muito próximo de Goiás. O certo é que essa não é uma tarefa

exclusiva da mineradora, mas, sim, uma responsabilidade que tem de ser

compartilhada com todas as lideranças responsáveis, para que sejamos

consequentes no trato dessa questão. Não podemos admitir que a mineradora fuja,

se ausente do debate, onde a comunidade científica e acadêmica está presente

trazendo a sua responsabilidade e visão e onde há inúmeros segmentos sociais em

busca de uma solução. Fica aqui o registro do nosso sentimento pela ausência da

mineradora nesse seminário, bem como o nosso pedido para que ela participe dos

demais debates e discussões, apresentando sua versão, sua visão. É preciso que se

instale um diálogo democrático e respeitoso para que possamos tirar as melhores

conclusões, a fim de proteger e atender os interesses maiores da população de

Paracatu.

Por fim, Sr. Presidente, aproveito o espaço para convidar toda Minas Gerais para

estar amanhã em Brasília, na Concha Acústica, às 9h30min, visto que o Presidente

Lula participará do lançamento do Plano Safra da Agricultura 2010-2011. Serão

investidos R$116.000.000.000,00, sendo R$100.000.000.000,00 para a agricultura

empresarial e R$16.000.000.000,00 para a agricultura familiar. Inúmeras caravanas

estão sendo organizadas no Estado, porque se trata de um momento importante para

todo este Brasil profundo, isto é, do interior, que, conforme sabemos, sobrevive, em

grande medida, da atividade agropecuária.

Sr. Presidente, nesses últimos minutos, gostaria de fazer um convite, porque, na

semana que vem, nos dias 25, 26 e 27, estará sendo realizado, no Distrito de

Sagarana, Município de Arinos, o 3º Encontro dos Parceiros do Vale do Urucuia. As

diversas organizações não governamentais, públicas, as Prefeituras, os Ministérios

do governo federal, os órgãos do governo do Estado e, principalmente, as lideranças

comunitárias que atuam, há 10 anos, na promoção do desenvolvimento sustentável
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da Bacia do Rio Urucuia, estarão presentes no evento, que leva o nome “Sagarana:

feito Rosa para o sertão - cultura, identidade e sustentabilidade”.

Entre as muitas ações que pretendem avaliar os projetos em andamento, que são

muitos, com a parceria e a colaboração de diversos órgãos, integrados com o

propósito de promover o desenvolvimento sustentável regional, temos um traço, um

viés extremamente interessante nesse evento. E talvez seja o único da natureza -

pelo menos que eu tenha conhecimento até aqui -, que procura aplicar a herança, o

legado da obra do Guimarães Rosa no sentido de fortalecer a identidade cultural de

toda essa região, a Bacia do Rio Urucuia, a fim de fazer frente às necessidades de

construção real de um território de identidade cultural, fortalecendo assim a

autoestima de toda essa população. Também que possamos explorar toda a

dimensão simbólica e ampliar não somente o turismo, mas a economia criativa, a

partir desses elementos da literatura, da cultura local, da culinária, do ambiente dos

sertões e veredas do Vale do Urucuia.

Portanto fica aqui o nosso convite aos ativistas culturais e ambientais, aos gestores

públicos e aos militantes das causas que contribuem com a emancipação da nossa

sociedade, principalmente com os sonhadores, aqueles que idealizam um mundo

melhor que este em que vivemos. Assim, “Sagarana: feito Rosa para o sertão -

cultura, identidade e sustentabilidade” é o encontro dos parceiros do desenvolvimento

sustentável do Vale do Urucuia e acontecerá na semana que vem, sexta-feira,

sábado e domingo, dias 25, 26 e 27, no Distrito de Sagarana, Município de Arinos.

Esperamos todos vocês.

* - Sem revisão do orador.

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

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

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

em 2º turno, do Projeto de Lei n° 3.730/2009, uma v ez que permaneceu em ordem do

dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
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Deputados para a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e para a especial de

amanhã, dia 17, 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 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/6/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

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

Fase: Questões de ordem - Registro de presença - Suspensão e reabertura da

reunião - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - 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 - Cecília Ferramenta

- Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas

Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Duarte Bechir -

Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira -

Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -

João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Maria Tereza

Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -

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

- Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h12min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e de

requerimentos.

A Presidência anuncia os aniversários, no último dia 13, de Antônio Genaro, Gil

Pereira e Marcus Pestana, colegas nossos, e lhes deseja muitas felicidades em nome

da Mesa e dos demais Deputados.

Questões de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Registro, nos anais da Casa, sinceros pêsames

pelo falecimento do ex-Senador, ex-Deputado Estadual, ex-Deputado Federal, ex-

Ministro e grande homem de Minas Murilo Badaró. Fomos surpreendidos com o seu

falecimento anteontem, à noite. Estiveram presentes ao seu sepultamento todos

aqueles que com ele conviveram e que conheceram o seu comportamento político,

ético e respeitoso. Durante a sua caminhada, prestou relevantes serviços ao povo

mineiro. A sua participação na Academia Mineira de Letras se deu de forma decisiva.

Murilo Badaró esteve presente nesta Casa todas as vezes que foi convidado: como

Presidente do BDMG, participou de várias audiências públicas nesta Assembleia. Ele

nos deixou um grande legado de dedicação e de honradez. Murilo Badaró, que deixa

esposa e filhos, fez política de forma muito forte, eloquente e respeitosa para com

todos os seus correligionários e para com o povo mineiro. Faço esta intervenção para

que fique registrado, nos anais da Casa, a perda desse grande homem público que

foi Murilo Badaró. Muito obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,

quero registrar, nos anais desta Casa, o falecimento de nosso companheiro Mauro

Teixeira, ex-Prefeito de Varginha por dois mandatos. Ele era pré-candidato a

Deputado Estadual, um companheiro de luta. Quero deixar o nosso abraço de pesar
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ao povo de Varginha e de toda a região Sul de Minas e aos companheiros do PT.

Realmente precisamos fazer uma reflexão, porque foi uma pessoa que também doou

a sua vida por aquele povo, trabalhou em favor do desenvolvimento de políticas

públicas para acabar com as desigualdades sociais. Ele tinha o sonho de continuar

na política para construir um projeto para uma sociedade mais justa, mais fraterna,

mais igualitária. De repente, tão jovem ainda, faleceu em virtude de um aneurisma.

Ele não estava doente. Devemos também fazer uma reflexão, Deputadas e

Deputados desta Casa, pessoas que nos veem pela TV Assembleia, sobre a

importância de vivermos bem o momento presente, construir a fraternidade, viver

realmente fazendo o bem, porque não sabemos quando seremos chamados - nós

que temos fé e acreditamos - para o outro mundo, depois de terminada a nossa

missão aqui. Que nós possamos refletir sobre esse fato, nós que estamos numa

missão política, numa missão partidária. Muitas vezes nossa vida é tensa e cheia de

momentos de conflito. Que possamos saber viver bem cada momento, como já

afirmei, e cuidar da nossa saúde e das nossas relações pessoais e familiares; que

possamos vivenciar bem não só o trabalho, mas também que não nos deixemos levar

somente pelo ativismo e vivenciemos o lazer, o descanso justo e necessário para

cumprirmos bem nossa missão. Deixo o nosso abraço a todo o povo, a todos os

companheiros e a todas as companheiras de Varginha e do Sul de Minas, e que Deus

possa consolar a família do Mauro Teixeira, seus amigos e amigas e aqueles que

conviveram com ele nesse período tão importante para Varginha, em que foi Prefeito

por duas vezes. Muito obrigada.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, pela ordem, o

Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, daqui a pouco na Comissão de Saúde

desta Casa, ocorrerá uma importante audiência pública, em que debateremos o

projeto de nossa autoria que trata do incentivo à doação de sangue no Estado de

Minas Gerais, Projeto de Lei nº 4.230/2010. Ele vem ao encontro da gravíssima

situação dos bancos de sangue tanto de Minas quanto de todo o Brasil. Temos visto

nos jornais, quase diariamente, essa crise em Minas e nos demais Estados da

Federação, então esse projeto propõe incentivo à doação de sangue no Estado. É de
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suma importância debatê-lo com a sociedade e com os atores envolvidos na

Comissão de Saúde desta Casa. Temos acompanhado que a quantidade de sangue

nos bancos é insuficiente até mesmo para atender às urgências e às cirurgias. Muitas

cirurgias são canceladas, muitas pessoas correm o risco de morrer por não poderem

fazer transfusão de sangue, por não poderem fazer a cirurgia de que necessitam.

Dentro das políticas públicas do País, uma das cinco mais críticas e que precisa ser

debatida com urgência é a do banco de sangue. O governo federal, há pouco tempo,

lançou uma campanha nacional de doação de sangue, e sabemos que muitas outras

estão sendo feitas. O Hemominas não se cansa de batalhar para aumentar o número

de doadores, sobretudo na época de feriados prolongados, em que muitas pessoas

são vitimadas não só por acidentes nas estradas, mas também pela falta do sangue

que socorreria seus entes queridos. Sr. Presidente, como autor do Projeto de Lei nº

4.230/2010, quero convocar toda a população a participar desta discussão, porque o

projeto que concede a torcedor que se tornar doador meia entrada nos estádios e nos

ginásios administrados pelo Estado pode deixar uma marca histórica não só nesta

Casa, no Estado de Minas Gerais, mas até mesmo no Brasil. Pela consulta que

realizamos em dias de clássico com cerca de 50 ou 60 mil pessoas no Mineirão, a

ideia desse projeto foi aceita unanimemente. O projeto já passou pela Comissão de

Constituição e Justiça - ou seja, tem constitucionalidade e legitimidade - e, agora,

está na comissão de mérito, que é a Comissão de Saúde. Assim que aprovado, virá a

Plenário. Quero convocar não só os nossos nobres pares, mas também toda a

população para torcer e ser doador de sangue em uma época que, por um lado,

comemoramos a Copa do Mundo e, por outro, enfrentamos essa grande crise nos

bancos de sangue do Estado e de todo o Brasil. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado José Henrique, Presidente desta

reunião extraordinária. Comunico à Assembleia Legislativa e ao povo de Minas

Gerais a grande perda do sempre presidente do Mercado Central de Belo Horizonte,

Olímpio Marteleto. Perdemos o Seu Olímpio. A história do Mercado e de Olímpio

Marteleto se confundem. O Mercado foi fundado em 1927, e Seu Olímpio foi trabalhar

no Mercado em 1932. Praticamente presidiu o Mercado Central por 30 anos, e fez

dele esse local de encontro de todas as classes sociais de Belo Horizonte, de Minas
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Gerais e do Brasil. Também as pessoas do exterior que visitam Belo Horizonte

encontram no Mercado uma síntese do nosso país, do nosso Estado. O Seu Olímpio,

com toda a sua equipe, criou no Mercado Central de Belo Horizonte aquele ar de

lugar de encontro de todas as pessoas e também dos grandes políticos de Minas

Gerais e do Brasil. Foi lá que Juscelino, Tancredo, Aécio Neves e tantos outros

políticos realizaram campanhas e encontros. Foi uma tristeza para todos nós, mas

também é um momento de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelo Seu

Olímpio, proprietário do Supermercado Aymoré, em tantos anos. Lembro-me de que,

quando ainda era criança, o meu pai me levava ao Mercado Central de Belo

Horizonte e visitava o seu grande amigo Olímpio Marteleto. Lembro-me de que,

quando era atleta do juvenil do Atlético, eu passava pelo Mercado visitando aquelas

pessoas; agora, como político, tenho oportunidade de frequentar o Mercado Central.

Sem dúvida, o passamento desse belo-horizontino ilustre, Seu Olímpio Marteleto,

deixa um grande vazio no Mercado Central e na vida dos belo-horizontinos. Esse

homem marcou a vida desta Capital e de todos os frequentadores do Mercado

Central. Ontem, em seu velório, estava o Senador Eduardo Azeredo dando um

abraço em todos os familiares, já que o filho do Seu Olímpio trabalhou na Prodemge

com ele. Lá, tivemos a oportunidade de encontrar muitas gerações de belo-

horizontinos, como Carlos, um carregador do Mercado, que se identificava com o Seu

Olímpio. Carlos contou a história dos conselhos que recebia dele: hoje está criando a

sua família, tem filhos atletas. Portanto, prestamos a nossa homenagem a esse

homem tão ilustre e que marcou a vida de todos nós, grande amigo do meu pai e de

tantas pessoas. Ele viveu muitos anos, faria 93 anos de idade neste mês. Nossas

homenagens a essa grande pessoa que ajudou a construir a história do Mercado

Central, de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, a grande companheira Maria Tereza Lara

fez uma manifestação de pesar pelo falecimento do Mauro Teixeira, ex-Prefeito de

Varginha, mas também gostaria de registrar que ele foi Prefeito daquele Município por

duas vezes, tendo feito um excelente trabalho na área de energia com uma iniciativa

pioneira. O agente político vive em situação de constante estresse. Todos os que

encaram a política com seriedade e comprometimento com o bem comum, como
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deve ser, sofrem um desgaste intenso no dia a dia. Embora às vezes parte da grande

mídia não reconheça, o agente político não tem dia de descanso; trabalha de

domingo a domingo; eventualmente não tem horário para a própria refeição, o que

reduz sua qualidade de vida. Quero fazer uma manifestação de pesar sendo solidário

a toda a população de Varginha, que, com certeza, sofre muito a perda de um dos

seus filhos queridos e comprometidos com aquele Município. Sou também solidário

aos familiares do Murilo Badaró, que também foi sepultado no dia de ontem. Ex-

Prefeito de Minas Novas e Presidente da Academia Mineira de Letras, são muitos os

que lamentam a sua perda. Encerro sendo solidário a toda a população de Varginha e

também à companheirada do PT, além dos familiares do Mauro, que sofrem a perda

desse grande companheiro. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, telespectadores, pessoas que

acompanham os trabalhos, assim como o fez o Deputado Padre João, gostaria de

transmitir toda a nossa solidariedade aos familiares, à Geisa e aos companheiros e

companheiras de Varginha pela morte do nosso querido amigo, ex-Prefeito Mauro,

nosso Maurinho, que, como disse o Deputado Padre João, em duas gestões fez uma

verdadeira transformação na maneira de governar essa importante e promissora

cidade do Sul de Minas, polo regional dos mais importantes do nosso Estado. O

Maurinho conseguiu aliar competência, dinamismo e sensibilidade social. Não foi por

outro motivo que, reeleito com altos índices de aprovação, fez também seu sucessor,

o atual Prefeito Eduardo Corujinha. É uma grande perda afetiva. Cultivávamos

relações muito próximas com o Maurinho, companheiro de primeira hora em todos os

momentos, que, no próximo final de semana, lançaria sua pré-candidatura a

Deputado Estadual desta Assembleia Legislativa. Fica aqui a nossa solidariedade e o

nosso abraço. Se os trabalhos de hoje assim o permitirem, faremos o maior esforço

possível para, pessoalmente, externar toda essa consternação e solidariedade aos

seus familiares e ao PT de Varginha. Se não for possível, que fique registrado nos

anais desta Assembleia Legislativa esse reconhecimento - que já é o do povo de

Varginha - para todo o Estado de Minas Gerais. Minas perdeu não só um grande ex-

Prefeito, mas também um humanista e uma pessoa muito comprometida com a ética

e a dignidade humana. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença nas galerias de

alunos dos 6º e 7º anos do ensino fundamental do Colégio Berlaar São Pascoal, pelo

projeto Educação para a Cidadania. Sejam bem-vindos.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 30 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.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/6/2010

Às 9h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Dilzon Melo e Duarte Bechir (estes dois últimos substituindo o Deputado Delvito Alves

e o Deputado Fahim Sawan, por indicação da Liderança do BSD, respectivamente),

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar

proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval

Ângelo (14) em que solicita seja encaminhado à Corregedoria e ao Chefe da Polícia
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Civil e ao Colegiado de Corregedorias pedido de providências para a apuração da

denúncia apresentada pelo policial civil Robert Willian de Carvalho, que alega estar

sendo perseguido pela administração da Polícia Civil; seja encaminhado à Sra.

Sandra Salete da Silva, Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Lagoa Santa,

pedido de providências, com relação às denúncias apresentadas por Belkíss Amorim

no que diz respeito à ação movida por sua mãe, Berenice Teixeira de Amorim, contra

o Hotel Bristol, para avaliar a possibilidade de majoração da multa diária estipulada e

ao Promotor de Justiça dessa Comarca para interditar o mencionado hotel até que a

residência danificada seja reconstruída, encaminhando-se às referidas autoridades

cópia das notas taquigráficas da 12ª Reunião Ordinária, realizada em 2/6/2010; seja

encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de informação sobre a quantidade, os

nomes e os endereços dos conselhos das comunidades existentes no Estado; sejam

encaminhados à Corregedoria da Secretaria de Defesa Social cópia das notas

taquigráficas desta reunião e pedido de providências para a apuração da denúncia

apresentada pelo Agente Penitenciário Sérgio Luiz Ferreira dos Santos, que alega

estar sofrendo assédio moral no Presídio de Caratinga; sejam encaminhados à

Corregedoria da Secretaria de Defesa Social, ao Subsecretário do Sistema Prisional,

ao Ministério Público e à Juíza de Execução da Comarca de Caratinga cópia das

notas taquigráficas desta reunião e o relatório da Pastoral Carcerária, contendo

denúncias de violação de direitos humanos no presídio desse Município; seja

encaminhado ao Juiz da Vara de Execução Criminal e ao Promotor de Justiça da

Comarca de Caratinga pedido de cópia do relatório da visita realizada ao presídio

desse Município; seja encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, à Câmara do

Tribunal de Justiça e ao Ministério Público pedido de providências para que seja

decretada novamente a prisão de Gabriela Ferreira Corrêa da Costa, Sidney

Benjamim e Luiz Astolfo Sales Bueno, acusados do assassinato de Fabiano Moura e

Rayder Santos Rodrigues; sejam encaminhadas ao Juiz de Execução Criminal e ao

Promotor de Execução Criminal de São Sebastião do Paraíso cópias dos documentos

enviados por Luciana Nobre de Moura, Corregedora da Secretaria de Defesa Social,

concernentes aos termos de declarações, prestadas pelos Agentes de Segurança

Penitenciária do presídio desse Município, sobre supostas práticas de tortura contra
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presos da referida unidade prisional; sejam encaminhados ao Promotor de Justiça da

Comarca de Vespasiano e à Ouvidoria de Polícia cópia das notas taquigráficas da 32ª

Reunião Extraordinária, realizada em 7/6/2010, e documento referente à defesa dos

policiais militares Rodney Balbino Leonardi e Robert Balbino Leonardi, acusados de

envolvimento nas mortes praticadas supostamente por um grupo de extermínio; seja

encaminhada manifestação de aplauso aos Delegados Márcio Castro e José Olegário

de Oliveira, ao Inspetor Amilton Eustáquio Félix e à Escrivã Regina Coéli pela

atuação na prisão de membros do suposto grupo de extermínio que estaria atuando

em São José da Lapa; seja realizada reunião de audiência pública para discutir as

resoluções do Conselho Nacional de Justiça que tratam de visitas religiosa e de

advogados a estabelecimentos prisionais; seja realizada reunião de audiência pública

em Caratinga, para obter esclarecimentos sobre denúncias de prática de tortura no

presídio desse Município; seja realizada reunião de audiência pública no Município de

Santa Margarida, para obter esclarecimentos sobre denúncias apresentadas contra o

policial militar Ronei Cunha; e seja realizada visita ao Bairro Retiro, no Município de

Contagem, para verificar as condições em que vivem os moradores desse bairro em

decorrência da construção de estação de tratamento de esgoto. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2010.

Vanderlei Miranda, Presidente.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 9/6/2010

Às 14h15min, comparece no Plenário da Câmara Municipal de Januária o Deputado

Paulo Guedes, membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Ruy Muniz. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo

Guedes, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, inciso III, do Regimento

Interno, 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 problemas
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relativos à barragem de Guarda-Mor, parte do programa Água para Todos. A seguir,

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Pastor Joel,

Secretário Municipal de Agricultura de Januária, representando o Sr. Maurílio Neris de

Andrade Arruda, Prefeito Municipal; Ilson Almeida e Hamilton Viana Nunes,

Vereadores da Câmara Municipal de Januária; Rudmar Barbosa, Prefeito Municipal

de Itacarambi; Sidenísio Lopes de Oliveira, Gerente Regional da Codevasf; Nícia

Maria Abreu, Gerente do Distrito Médio São Francisco-Januária, representando o Sr.

Márcio Kangussu, Diretor-Presidente da Copanor; Antônio Carneiro, Diretor do

Instituto Federal do Norte de Minas, e Webert Alkmin, Presidente da ACI-CDL de

Januária, que são convidados a tomar assento à mesa. Na condição de autor do

requerimento que deu origem ao debate, o Presidente, Deputado Paulo Guedes, tece

as 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 cumprida a finalidade desta, 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, 10 de junho de 2010.

Paulo Guedes, Presidente - Almir Paraca.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 512/2010*

Belo Horizonte, 17 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

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

oneroso, direitos creditórios originários de créditos tributários e não tributários ou

integrantes de carteiras de ativos diversos e demais créditos de propriedade do

Estado de Minas Gerais.

Por entender relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar a Exposição de Motivos elaborada pelo Secretário de Estado de Fazenda.
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São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares o expediente anexo.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Excelentíssimo Senhor Governador,

Tenho a honra de cumprimentá-lo e, ao ensejo, submeter à alta deliberação de

Vossa Excelência a inclusa minuta de projeto de lei que autoriza a cessão, a título

oneroso, dos direitos creditórios originários de créditos tributários e não tributários

constituídos, objeto de parcelamentos administrativos e judiciais, bem como de outros

títulos e direitos de crédito integrantes de carteiras de ativos sob gestão financeira

desta Secretaria de Estado de Fazenda e pertencentes ao Estado de Minas Gerais.

Inicialmente, cumpre-me, em breve resumo, elucidar alguns conceitos que norteiam

a formação e operação dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC,

mecanismo financeiro vislumbrado na pretensão que ora se anuncia.

Estes Fundos, também conhecidos como “Fundos de Recebíveis”, foram criados

através da Resolução nº 2907/01 do Conselho Monetário Nacional e regulamentados

por Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 356/01, com nova redação dada

pela Instrução CVM 393/03 e posteriores alterações. Pode ser considerado como

FIDC a comunhão de recursos que destina parcela preponderante (que excede a

50%) do respectivo patrimônio líquido para a aplicação em direitos creditórios

diversos.

No espectro de tal mecanismo, o Estado de Minas Gerais, representado pela

Secretaria de Estado de Fazenda, figurará como cedente, ou seja, aquele que

realizará a cessão de seus direitos creditórios ao Fundo, que, por sua vez, será

constituído em obediência ao marco regulatório acima indicado.

Os títulos e direitos de créditos são cedidos através de “Contrato de Cessão

Definitiva de Crédito” ao FIDC a ser criado, a quem são repassados os direitos

financeiros oriundos do credor do título (Estado).

Todos os contratos de Cessão de Crédito são remetidos para um custodiante,

geralmente instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil,

para que faça o registro do documento, permanecendo no Fundo tão somente os

registros contábeis destes contratos.
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Quanto aos títulos de crédito, estes são encaminhados ao processo original de

cobrança bancária, enquanto os Contratos de Cessão de Direitos Creditórios são

mantidos sob a guarda do depositante.

Outro requisito necessário para a constituição do FIDC é a definição do

“Regulamento do Fundo”, que deverá ser aprovado pela Comissão de Valores

Mobiliários e conterá as condições básicas de seu funcionamento, abaixo descritas.

Por bem lembrar que não se trata dos Fundos Contábeis regidos pela Lei Federal

4.320/64 e Lei Complementar Estadual 91/06; são fundos privados com

regulamentação e características bem distintas daqueles.

Requisitos básicos dos Regulamentos dos FIDC’s:

• Política de investimento;

• Características de todas as classes e séries de cotas;

• Taxa de administração, além de outras taxas e despesas;

• Terceiros contratados para prestação de serviços ao fundo (administração,

auditoria, classificação de risco, gestão da carteira, consultoria e custódia);

• Prazos de carência e de duração do fundo;

• Metodologia de avaliação de ativos;

• Procedimentos a serem adotados na hipótese de rebaixamento de classificação

de risco; e

• Periódico utilizado para a divulgação de informações.

Ainda no intuito de prover-lhe dos esclarecimentos iniciais, importante consignar a

necessidade de participação no projeto, como alternativa adicional à sua viabilização,

de entidade regida pela Lei das Sociedades Anônimas, cujos imperativos legais, no

bojo da pretensa implementação, se revestem de maior flexibilidade e possibilidades

em termos de integração ao sistema financeiro de crédito e ao mercado de títulos

privados, motivo pelo qual figura a participação da MGI - Minas Gerais Participações,

empresa integrante do Sistema Estadual de Finanças, no já aludido projeto.

A partir destes esclarecimentos iniciais, nossa iniciativa, Senhor Governador, busca

alcançar novos frutos para duas importantes ações cotidianas e balizadoras da

atuação desta Secretaria, aquelas que almejam promover o equilíbrio das contas

públicas e prover o Estado dos meios financeiros necessários ao financiamento das
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políticas públicas.

Como é sabido, a partir dos últimos três meses de 2008 e por quase todo o ano de

2009, período que será muito lembrado por marcas negativas para a economia

mundial, o Estado de Minas Gerais interrompeu uma trajetória expressiva de

crescimento em suas rendas ordinárias, culminando com a queda na arrecadação de

cerca de R$ 3 bilhões.

Muitos foram os esforços empreendidos para minimizar os efeitos desta perda, e

mais recentemente, como resultado de entendimentos havidos no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, consubstanciados no

Convênio ICMS 58/10, de 26/03/2010, foi editado o Decreto Estadual nº 45.358/10,

que instituiu o Programa de Parcelamento Especial de Crédito Tributário relativo ao

ICMS – PPE – II, visando, em especial, resgatar parcela das rendas provenientes

deste tributo, cujos pagamentos foram preteridos por parcela expressiva dos

contribuintes mineiros, dos mais variados setores de nossa economia, razão maior

das consequências decorrentes da queda no nível de atividade econômica vivenciada

no Estado.

Um dos resultados esperados com os efeitos do referido Decreto, que deverá

somar-se a outras iniciativas já adotadas e de mesma natureza, será a formação de

uma carteira de parcelamento de longo prazo, com características as quais

preenchem as condições essenciais para formação de um Fundo de Investimento em

Direitos Creditórios, resumidamente elucidado acima.

Louvo nesse momento a atitude de Vossa Excelência, materializada na edição do

Decreto 45.358/10, que demonstra de forma inequívoca a sensibilidade demonstrada

com as classes produtivas mineiras e o rápido resgate do crescimento de nosso

Estado.

A possibilidade de securitização dos direitos e títulos de crédito incluída na presente

proposta, não temos dúvidas, Senhor Governador, possibilitará ao Tesouro Estadual

resgatar, em boa monta, os recursos orçamentários “perdidos” no desenrolar da crise

financeira mundial que tanto nos assombrou em 2009, o que permitirá a ampliação

dos programas sociais e de investimento em infraestrutura em curso.

Paralelamente, cabe o registro de que, em relação aos direitos e títulos de crédito
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oriundos do processo de alienação/liquidação dos Bancos Estaduais, estaremos

dando importante passo para o saneamento e “finalização” das carteiras atuais

destes ativos, com expressiva redução dos custos de administração.

Apoio-me na importância que as operações de securitização de recebíveis têm

alcançado no cenário nacional de crédito e fluxo de capitais, para, na oportunidade,

ressaltar a Vossa Excelência outros pontos de extrema relevância no contexto que

envolve as finanças estaduais, que nos permite operar com instrumento eficaz de

gestão financeira, moderno e com grande aceitação no mercado, quais sejam a

maturidade na gestão financeira e credibilidade alcançadas ao longo dos últimos os

anos pelo Tesouro Estadual.

Em relação aos direitos creditórios originários de créditos tributários, objeto de

parcelamentos administrativos ou judiciais, referentes ao Imposto sobre Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, de titularidade do Estado,

esclareço tratar-se de créditos os quais se constituem como um direito autônomo em

relação ao crédito tributário propriamente dito. Especificamente, esclareço ainda que

o Convênio ICMS 104/02, aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária,

na sua 64ª reunião ordinária, realizada em 29 de agosto de 2002, autoriza os Estados

subscritores a cederem a título oneroso os “direitos de recebimento do produto do

adimplemento das prestações dos contribuintes que sejam objeto de parcelamento

judicial ou extrajudicial”, corroborando, assim, a natureza destacada desse direito em

relação ao crédito tributário propriamente dito.

Em razão da cessão do direito ao recebimento do produto do adimplemento destes

créditos, permanecem íntegros todos os privilégios próprios do crédito tributário

subjacente ao direito creditório cedido, com seu regime jurídico especial, bem como a

prerrogativa exclusiva do Estado, por intermédio da Advocacia-Geral do Estado, para

sua cobrança. O adquirente do direito creditório não possui poderes para alterar a

obrigação tributária do contribuinte, cujo adimplemento continua sendo, nos termos

do artigo 139 do Código Tributário Nacional, uma obrigação da mesma natureza da

obrigação principal.

Ainda em relação aos créditos tributários, importante destacar que a cessão atinge
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apenas aqueles que já foram devidamente constituídos, com fato gerador já ocorrido,

não incidindo, pois, a vedação constante do artigo 37, I, da Lei Complementar Federal

101, de 4 de maio de 2000 (LRF), que proíbe a captação de recursos a título de

antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha

ocorrido. Em relação aos créditos não tributários, a cessão limita-se àqueles

efetivamente constituídos pela inscrição na dívida ativa ou reconhecidos pelo devedor

mediante a adesão a parcelamento.

Quanto a questões de natureza jurídica, da mesma forma, cumpre-nos afiançar que

a cessão do direito autônomo ao produto financeiro de créditos tributários já

constituídos não afronta o disposto no artigo 167, IV, da Constituição Federal, cujo

escopo é evitar a destinação, a priori, da receita obtida com a arrecadação de

impostos a determinada finalidade.

A edição de leis específicas prevendo a destinação de parcela da arrecadação

tributária a determinada finalidade afronta a sistemática constitucionalmente prevista

para o comprometimento de tais receitas, que, como se sabe, é a da lei orçamentária

anual. Esse entendimento vem sendo manifestado, reiteradamente, por decisões do

Supremo Tribunal Federal, que considera inconstitucional qualquer forma de

vinculação, direta ou indireta, de receita de imposto que possa ensejar um

“engessamento” orçamentário. Por certo, não estaremos incorrendo em afronta legal

desta natureza, direta ou indiretamente, na medida em que a receita obtida com a

cessão dos direitos creditórios ingressará normalmente no orçamento em curso e a

ela será dada a destinação prevista, respeitando-se as destinações

constitucionalmente previstas, bem como outras legalmente instituídas em nosso

Estado.

Permanecendo na esteira de nosso ordenamento jurídico, torna-se imperativo

salientar dois importantes temas para os quais chamo atenção de Vossa Excelência:

primeiro em relação à distribuição das receitas tributárias, pois, para efeito da cessão

do direito creditório, será excluída do crédito a parcela destinada aos Municípios, por

força do disposto no artigo 158, III e IV e 159 da Constituição Federal. Os Municípios

continuarão recebendo os recursos que lhes são devidos nos mesmos prazos e

percentuais previstos na legislação de regência, no momento da concretização dos
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respectivos pagamentos pelos contribuintes. Com a mesma sorte, em relação aos

demais créditos e direitos indicados e porventura cedidos, preservar-se-á as demais

vinculações da Constituição Federal e normas infraconstitucionais ligadas à espécie.

Segundo, é relevante frisar que, no que concerne à Lei Complementar Federal

101/2000 – LRF, a cessão desses direitos à MGI ou a Fundo de Investimento em

Direitos Creditórios não se caracteriza como operação de crédito, na medida em que

o Estado não assume a responsabilidade pelo efetivo pagamento a cargo do

contribuinte/devedor ou qualquer outra espécie de compromisso financeiro,

entendimento este já consagrado junto a Secretaria do Tesouro Nacional do

Ministério da Fazenda.

Finalmente, faço o registro de que outros entes da federação, como é o caso dos

Estados do Rio Grande do Sul e São Paulo, assim como outros Municípios terem

orquestrado com sucesso operações de securitização envolvendo a cessão de

direitos creditórios da mesma natureza dos tratados na presente propositura.

A Comissão de Valores Mobiliários já concedeu registro a Fundo de Investimento

em Direitos Creditórios lastreado em créditos dessa natureza, considerando-os,

assim, ativos aptos a originarem valores mobiliários passíveis de comercialização

junto ao mercado e, posteriormente, editou normativo específico – Instrução CVM

444, de 8 de dezembro de 2006 – prevendo expressamente a possibilidade de

negociação de direitos creditórios decorrentes de receitas públicas originárias ou

derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como de suas

autarquias e fundações.

Submeto, pois, a matéria à análise de Vossa Excelência, solicitando, em face da

relevância do tema, que a mesma seja encaminhada à Assembléia Legislativa, para a

laboriosa e sempre rica avaliação de nossa casa legislativa.

Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

PROJETO DE LEI Nº 4.687/2010

Autoriza o Poder Executivo a ceder, a título oneroso, direitos creditórios originários

de créditos tributários e não tributários ou integrantes de carteiras de ativos diversos e

demais créditos de propriedade do Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a ceder, a título oneroso, à empresa MGI
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- Minas Gerais Participações S.A. ou a Fundo de Investimento em Direitos

Creditórios, constituído de acordo com as normas da Comissão de Valores

Mobiliários, os seguintes títulos e direitos de crédito:

I - direitos creditórios originários de créditos tributários, objeto de parcelamentos

administrativos, referentes ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS;

II - direitos creditórios originados de créditos devidos ao Estado referentes à

compensação financeira pela utilização de recursos hídricos e minerais em território

mineiro, respeitados os limites estabelecidos na Resolução nº 43, de 21 de dezembro

de 2001, do Senado Federal;

III - carteiras de ativos e créditos adquiridos pelo Estado em decorrência da

extinção da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais - Minascaixa e da alienação

das ações representativas do controle acionário do Banco de Crédito Real de Minas

Gerais S.A. - Credireal e do Banco do Estado de Minas Gerais S. A. - Bemge.

Parágrafo único - A cessão indicada no inciso I do “caput” deste artigo compreende

apenas o direito autônomo ao recebimento do crédito e somente poderá recair sobre

créditos tributários vencidos, inscritos ou não em divida ativa, e reconhecidos pelo

contribuinte ou devedor mediante a formalização de parcelamento.

Art. 2º - A cessão de que trata o art. 1º não modifica a natureza do crédito que

originou o direito creditório objeto da cessão, o qual mantém suas garantias e

privilégios, não altera as condições de pagamento, critérios de atualização e data de

vencimento, não transfere a prerrogativa de cobrança judicial e extrajudicial dos

créditos originadores, que, em relação ao créditos indicados no inciso I do art. 1º,

permanece com a Advocacia-Geral do Estado ou a Secretaria de Estado de Fazenda.

Art. 3º - Para os fins desta lei, o valor mínimo da cessão não poderá ser inferior ao

do saldo atualizado do parcelamento, quando houver, excluídos juros e demais

acréscimos financeiros incidentes sobre as parcelas vincendas.

Art. 4º - O cessionário não poderá efetuar nova cessão dos direitos creditórios

cedidos na forma desta lei, salvo por anuência expressa da Secretaria de Estado de

Fazenda - SEF e da Advocacia-Geral do Estado - AGE.
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Art. 5º - A cessão dos direitos creditórios originados de créditos tributários será

sempre parcial, ficando excluídas:

I - a parcela pertencente aos Municípios, nos termos do disposto no inciso IV do art.

158 e no art. 159 da Constituição Federal;

II - as verbas que decorram do ajuizamento de ações judiciais, inclusive honorários

advocatícios.

Parágrafo único - Os Municípios continuarão a receber os recursos de que trata o

“caput” nos prazos e percentuais previstos na legislação de regência, no momento da

concretização dos respectivos pagamentos pelos contribuintes, o mesmo ocorrendo

em relação às demais receitas vinculadas, em conformidade com as disposições da

Constituição Federal e da Constituição do Estado de Minas Gerais e demais normas

aplicáveis à espécie.

Art. 6º - O Poder Executivo editará instrumento específico disciplinando a cessão,

com individualização dos direitos creditórios cedidos, aplicando-se, no que couber, os

dispositivos pertinentes do Código Civil, instituído pela Lei Federal nº 10.406, de 10

de janeiro de 2002.

Parágrafo único - A cessão far-se-á em caráter definitivo, sem assunção, pelo

Estado, perante o cessionário, de responsabilidade pelo efetivo pagamento a cargo

do contribuinte ou de qualquer outra espécie de compromisso financeiro que possa

nos termos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, caracterizar

a cessão como operação de crédito.

Art. 7º - Nos procedimentos necessários à formalização da cessão prevista no art.

1º desta lei, o Estado, por intermédio dos órgãos e entidades envolvidos, preservará o

sigilo relativamente a qualquer informação sobre a situação econômica ou financeira

do contribuinte, do devedor ou de terceiros e sobre a natureza e a situação dos

respectivos negócios ou atividades.

Art. 8º - Não serão considerados rompidos ou alterados os acordos de

parcelamento ou outros benefícios firmados no âmbito dos Programas estabelecidos

pelas Leis nº 13.439, de 30 de dezembro de 1999, nº 14.247, de 4 de junho de 2002,

nº 15.273, de 29 de julho de 2004, nº 17.247, de 27 de dezembro de 2007, e nº

18.002, de 5 de janeiro de 2009, e Decreto nº 45.358, de 4 de maio de 2010, para a
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liquidação de débitos fiscais relacionados ao ICMS e demais títulos e direitos de

créditos indicados no art. 1º desta lei.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 513/2010*

Belo Horizonte, 17 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Patrocínio o imóvel que especifica.

A liberação patrimonial prevista na proposta tem em vista acolher solicitação da

municipalidade, que deseja construir no local um centro educacional, medida que tem

a anuência da Secretaria de Estado de Educação e que resultará em benefícios

àquela comunidade, uma vez que dá finalidade social ao referido imóvel.

São essas as razões que me levam a solicitar a aprovação do projeto.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.688/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Patrocínio o imóvel que

especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Patrocínio imóvel

com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado na localidade de Estação

do Salitre, Distrito de Serra do Salitre, naquele Município, registrado sob o nº 6.553, a

fls. 072 do Livro nº 3-K, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Patrocínio.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se à construção de um

centro educacional.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 514/2010*

Belo Horizonte, 17 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

No uso da competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição do

Estado, e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, submeto à apreciação dessa Egrégia Assembleia Legislativa

expediente relativo ao Regime Especial de Tributação para indústrias do setor de

embarcações náuticas, com o objetivo de proteção de nossa economia, nos termos

da Exposição de Motivos do Secretário de Estado de Fazenda.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763,

de 1975, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 16.513, de 2006.

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio dessa Casa e das entidades

de classe dos diversos segmentos econômicos do Estado, vem realizando todos os

esforços para proteger a economia mineira contra os benefícios fiscais irregularmente

concedidos por outras unidades da Federação.

Tais concessões ocorrem sem a aprovação do Conselho Nacional de Política

Fazendária - Confaz -, o que contraria o art. 155, § 2º, inciso XII, alínea “g” da

Constituição Federal, que exige que a concessão de benefícios fiscais de ICMS seja

precedida de deliberação conjunta dos Estados e do Distrito Federal.

Estes benefícios provocam desequilíbrio concorrencial entre as empresas

favorecidas, localizadas em outros Estados da Federação, e aquelas situadas no

Estado de Minas Gerais, que não detém semelhante tratamento.

As vantagens concedidas permitem a essas empresas que pratiquem preços muito

menores que os praticados no Estado de Minas Gerais, aumentando

consideravelmente suas vendas dentro deste Estado e dificultando a entrada de
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produtos mineiros no território daquelas unidades da Federação.

As empresas mineiras sofrem reflexos imediatos, tais como: cancelamentos de

pedidos, devoluções de mercadorias, diminuição do fluxo de caixa, atraso no

pagamento de fornecedores, perda do valor da marca do seu produto no mercado,

dificuldades para abrir novos mercados para seus produtos, além de reflexos sociais

negativos graves, como a demissão de funcionários e a diminuição do número de

empregos gerados no nosso Estado.

Nesse sentido, o Estado do Rio de Janeiro, mediante a publicação do Decreto nº

41.681, de 9 de fevereiro de 2009, concedeu crédito presumido de forma que a

incidência do imposto resulte em 7% nas operações de saída com embarcações

náuticas, classificadas na Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM 8903, ao

estabelecimento comercial localizado no Rio de Janeiro.

O Decreto citado concede ainda autorização para diferimento do ICMS nas

seguintes operações: (i) na importação de máquinas, equipamentos, peças, partes e

acessórios destinados a compor o ativo fixo da empresa; (ii) na aquisição interna de

máquinas, equipamentos, peças, partes e acessórios destinados a compor o ativo fixo

da empresa; (iii) na importação de insumos destinados ao processamento industrial

do adquirente; (iv) na aquisição interna de insumos e matérias-primas destinados ao

processamento industrial do adquirente, exceto energia, combustível,

telecomunicação e água; (v) diferencial de alíquota na aquisição interestadual de

máquinas, equipamentos, peças, partes e acessórios destinados a compor o ativo fixo

da empresa.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o já citado art. 155, § 2º, inciso XII,

alínea “g”, da Constituição da República e o disposto na Lei Complementar nº 24, de

7 de janeiro de 1975, e que causam prejuízos ao Estado de Minas Gerais.

Outrossim, as vantagens competitivas constituem ofensa ao princípio da não

discriminação tributária em razão da procedência ou do destino da mercadoria,

conforme disposto no art. 152 da Constituição da República Federativa do Brasil,

resultando em concorrência desfavorável à indústria estabelecida no Estado de Minas

Gerais e prejuízos, presentes e futuros, à economia mineira.
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A reação do Governo estadual deve ser rápida para neutralizar os efeitos

econômicos e sociais negativos, pois o desequilíbrio causado pela competição

desleal poderá ser socialmente arrasador se não forem tomadas medidas imediatas.

Diante de todo o exposto, consideramos urgente a concessão de Regime Especial

de Tributação - RET - para as indústrias do setor náutico que comprovadamente

estiverem sendo prejudicadas pelos benefícios concedidos pelo Estado do Rio de

Janeiro, com fulcro no art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, como

forma de evitar a piora deste cenário, que poderia levar à redução da produção,

demissão de empregados e inúmeros outros prejuízos para o Estado de Minas

Gerais.

Assim sendo, enviamos a essa Casa Legislativa o presente expediente, em

atendimento ao disposto no § 2º, do art. 225, da Lei nº 6.763/75, com o qual

demonstramos a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de

medidas que possam manter a competitividade da indústria náutica mineira e

informamos os Regimes Especiais de Tributação (RET), até então concedidos,

conforme previsto no § 6º do referido diploma legal.

Belo Horizonte, 2 de junho de 2010.

Atenciosamente,

Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.”

- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 13.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 515/2010*

Belo Horizonte, 17 de junho de 2010.

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, no exercício de competência que me confere

privativamente o inciso V do art. 90 da Constituição do Estado, para apreciação,

exame e deliberação dessa egrégia Assembleia Legislativa, projeto de lei que fixa o

subsídio das carreiras do grupo da Educação Básica do Poder Executivo Estadual e

pessoal civil da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A medida consolidada na proposta visa modernizar a estrutura remuneratória das



____________________________________________________________________________
919

carreiras da Educação, reduzindo as disparidades entre as remunerações de

servidores com a mesma função e gerando aumento significativo no salário inicial. O

novo modelo tornará a carreira do Magistério mais atraente, o que contribuirá para a

atração e retenção de profissionais mais qualificados.

Objetivando maior elucidação aos Senhores Deputados, faço anexar a esta a

Exposição de Motivos a mim encaminhada pela Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão, responsável pela condução da matéria.

Por tratar-se de medida de relevante interesse público, permito-me solicitar a Vossa

Excelência seja o projeto de lei apreciado em regime de urgência, nos termos do 69

da Constituição do Estado.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência

anteprojeto de lei que fixa o subsídio das carreiras do Grupo da Educação Básica do

Poder Executivo Estadual e pessoal civil da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

e dá outras providências.

O anteprojeto de lei estabelece novo regime remuneratório para os profissionais da

educação básica, por meio da fixação de parcela única – subsídio – que será

composto pela incorporação das vantagens de caráter permanente percebidas pelos

servidores. A proposta contempla as carreiras do magistério – Professor de Educação

Básica e Especialista em Educação Básica, bem como as carreiras administrativas do

Grupo de Atividades de Educação Básica, quais sejam, Analista Educacional,

Analista de Educação Básica, Assistente Técnico de Educação Básica, Assistente da

Educação, Assistente Técnico Educacional e Auxiliar de Serviços da Educação

Básica. Também serão contempladas as carreiras do pessoal civil da Polícia Militar,

quais sejam, Professor de Educação Básica da Polícia Militar, Especialista em

Educação Básica da Polícia Militar, Analista de Gestão da Polícia Militar, Assistente

Administrativo da Polícia Militar e Auxiliar Administrativo da Polícia Militar.

Os servidores das carreiras supracitadas serão posicionados na tabela de subsídio

correspondente à respectiva carga horária. Caso não seja possível o posicionamento
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em nível e grau que corresponda, no mínimo, à soma das vantagens incorporáveis, o

servidor fará jus a uma vantagem pessoal para assegurar a irredutibilidade

remuneratória. O anteprojeto de lei assegura que o servidor posicionado na tabela de

subsídio terá um aumento de, no mínimo, 5% (cinco por cento) sobre o valor de sua

remuneração.

Embora o subsídio corresponda a uma parcela única, o anteprojeto prevê a

continuidade da percepção de algumas verbas que, pela sua natureza eventual, não

podem ser absorvidas, tais como o décimo terceiro salário, o adicional de férias, o

prêmio por produtividade, as vantagens de natureza indenizatória e aquelas

decorrentes do exercício de cargo de provimento em comissão e função gratificada.

Inicialmente o novo modelo será aplicado a todos os servidores das carreiras da

Educação Básica e ao pessoal civil da Polícia Militar, mas o anteprojeto prevê a

possibilidade de opção pelo regime remuneratório atual, num prazo de noventa dias

contados da data do primeiro pagamento da remuneração dos servidores pela

modalidade de subsídio. O servidor que manifestar a opção retro mencionada terá,

anualmente, a oportunidade de migrar para o regime de subsídio em caráter

definitivo.

Os Professores de Educação Básica serão posicionados na tabela de subsídio

correspondente à carga horária de vinte e quatro horas semanais de trabalho, mas

poderão requerer a ampliação da jornada para trinta horas semanais, com

conseqüente aumento da remuneração.

Propõe-se a instituição de nova tabela de vencimento básico para o cargo de

provimento em comissão de Diretor de Escola, bem como a criação do cargo de Vice-

Diretor, com a correspondente tabela de vencimento.

Por fim, o anteprojeto altera as regras de ingresso na carreira de Professor de

Educação Básica, passando a exigir, no mínimo, formação em curso superior, com

licenciatura plena.

Cumpre destacar que os valores iniciais de subsídio propostos para as carreiras do

magistério superam o piso salarial profissional instituído pela Lei Federal nº 11.738,

de 16 de julho de 2008. Ademais, é relevante informar que a reestruturação do

modelo remuneratório das carreiras da Educação não modificará as regras vigentes
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relativas a promoção, progressão e avaliação de desempenho.

A instituição do subsídio modernizará a estrutura remuneratória das carreiras da

Educação, reduzindo as disparidades entre as remunerações de servidores com a

mesma função e gerando aumento significativo no salário inicial. O novo modelo

tornará a carreira do Magistério mais atraente, o que contribuirá para a atração e

retenção de profissionais mais qualificados.

O novo regime remuneratório das carreiras da Educação Básica e as demais

propostas constantes no anteprojeto de lei terão vigência a partir de 1º de março de

2011. Destaco que todos os valores de impacto financeiro decorrentes das propostas

contidas no presente anteprojeto foram aprovados pela Câmara de Coordenação

Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, tendo em vista a disponibilidade financeira

e orçamentária, bem como os limites de despesas determinados pela Lei de

Responsabilidade Fiscal.

São essas, Senhor Governador, as razões fundamentais para a proposição do

anteprojeto de lei em apreço, que ora submetemos á consideração de Vossa

Excelência.

Atenciosamente,

Renata Vilhena, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI 4.689/2010

Fixa o subsídio das carreiras do Grupo da Educação Básica do Poder Executivo

Estadual e do pessoal civil da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.

Art. 1º - Passam a ser remunerados por subsídio, fixado em parcela única os

servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das seguintes carreiras do

Poder Executivo Estadual:

I - Professor de Educação Básica - PEB -, Especialista em Educação Básica - EEB -

, Analista de Educação Básica - AEB -, Assistente Técnico de Educação Básica - ATB

-, Assistente Técnico Educacional - ATE -, Analista Educacional - ANE -, Assistente

de Educação - ASE - e Auxiliar de Serviços de Educação Básica - ASB -, de que trata

a Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004; e

II - Professor de Educação Básica da Polícia Militar, Especialista em Educação
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Básica da Polícia Militar, Analista de Gestão da Polícia Militar, Assistente

Administrativo da Polícia Militar e Auxiliar Administrativo da Polícia Militar, de que

trata a Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004.

Parágrafo único - Os valores dos subsídios das carreiras de que tratam os incisos I

e II do “caput” são os constantes nos Anexos I e II desta lei, fixados em parcela única,

vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de

representação ou outra espécie remuneratória, ressalvado o disposto no art. 3º.

Art. 2º - Ficam incorporadas ao subsídio de que trata esta lei as parcelas do regime

remuneratório anterior, abaixo especificadas, atribuídas às seguintes carreiras:

I - Professor de Educação Básica – PEB:

a) vencimento básico;

b) gratificação de incentivo a docência a que se referem o art. 284 da Constituição

do Estado e os arts. 2º e 4º da Lei nº 8.517, de 9 de janeiro de 1984;

c) gratificação de educação especial prevista no art. 169 da Lei n° 7.109, de 13

outubro de 1977;

d) gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei nº 7.109, de 1977;

e) gratificação por regime especial de trabalho prevista no art. 145 da Lei nº 7.109,

de 1977, e no art. 72 da Lei nº 11.050, de 19 de janeiro de 1993;

II - Especialista em Educação Básica – EEB:

a) vencimento básico;

b) gratificação de função a que se refere o art. 7° da Lei n° 11.091, de 4 de maio de

1993;

c) gratificação de educação especial prevista no art. 169 da Lei n° 7.109, de 1977;

d) gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei nº 7.109, de 1977; e

e) gratificação por regime especial de trabalho prevista no art. 145 da Lei nº 7.109,

de 1977, e no art. 72 da Lei nº 11.050, de 1993;

III - Analista Educacional no exercício da função de inspeção escolar:

a) vencimento básico;

b) gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151



____________________________________________________________________________
923

da Lei nº 7.109, de 1977;

c) gratificação de dedicação exclusiva de que trata o art. 31 da Lei nº 15.293, de 5

agosto de 2004;

IV - Professor de Educação Básica da Polícia Militar:

a) vencimento básico;

b) gratificação de incentivo a docência a que se referem o art. 284 da Constituição

do Estado e o art. 2º da Lei nº. 8.517, de 1984;

c) gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei nº 7.109, de 1977;

d) adicional de assistência pedagógica previsto no art. 6° da Lei n° 11.432, de 19 de

abril de 1994; e

e) gratificação por regime especial de trabalho prevista no art. 145 da Lei nº 7.109,

de 1977, e no art. 72 da Lei nº 11.050, de 1993;

V - Especialista em Educação Básica da Polícia Militar:

a) vencimento básico;

b) gratificação de função a que se refere o art. 7° da Lei n° 11.091, de 4 de maio de

1993;

c) gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei nº 7.109, de 1977;

d) adicional de assistência pedagógica previsto no art. 6° da Lei n° 11.432, de 1994;

e

e) gratificação por regime especial de trabalho prevista no art. 145 da Lei nº 7.109,

de 1977, e no art. 72 da Lei nº 11.050, de 1993;

VI - Analista Educacional, Analista de Educação Básica, Assistente Técnico

Educacional, Assistente da Educação, Assistente Técnico de Educação Básica,

Auxiliar de Serviços de Educação Básica, Analista de Gestão da Polícia Militar,

Assistente Administrativo da Polícia Militar e Auxiliar Administrativo da Polícia Militar:

vencimento básico.

Parágrafo único - A aplicação do disposto no “caput” estende-se a todas as

vantagens pecuniárias a que fizer jus o servidor, em especial:

I – provento básico;
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II - adicionais por tempo de serviço previstos nos arts. 112 e 113 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT - da Constituição do Estado;

III – vantagem pessoal prevista no art. 1º da Lei nº 10.470, de 1991, e no art. 1º da

Lei nº 13.694, de 1º de setembro de 2000;

IV – auxílio alimentação previsto no Decreto nº 37.283, de 3 de outubro de 1995;

V - adicional de desempenho previsto no art. 31 da Constituição do Estado e na Lei

nº 14.693, de 30 de julho de 2003;

VI – vantagem pessoal de que trata o art. 49 da Lei nº 15.293, de 2004;

VII - vantagem temporária incorporável – VTI - prevista na Lei nº 15.787, de 27 de

outubro de 2005;

VIII - parcela de complementação remuneratória do magistério – PCRM -, de que

trata o art. 4º da Lei nº 17.006, de 25 de setembro de 2007;

IX – auxílio transporte de que trata o art. 48 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de

2008;

Art. 3º - Exclui-se do disposto no parágrafo único do art. 2º a percepção de

vantagens de natureza indenizatória e das seguintes espécies remuneratórias, nos

termos da legislação específica:

I - gratificação natalina;

II - adicional de férias;

III - adicional de insalubridade;

IV - adicional de periculosidade;

V - adicional noturno;

VI - adicional pela prestação de serviço extraordinário;

VII – parcelas de caráter eventual, relativas à extensão de carga horária;

VIII - abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição

Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de

dezembro de 2003;

IX - vantagem pessoal de que trata o § 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 30 de julho

de 2003, bem como qualquer outra vantagem decorrente de apostilamento integral ou

proporcional em cargo de provimento em comissão;

X - espécies remuneratórias percebidas pelo exercício de cargo de provimento em
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comissão ou função de direção, chefia e assessoramento;

XI – prêmio por produtividade; e

XII – férias-prêmio convertidas em espécie, nos termos do art. 117 do ADCT da

Constituição do Estado.

Art. 4º- Os servidores das carreiras de que tratam os incisos I e II do art. 1º serão

posicionados nas tabelas estabelecidas nos Anexos I e II, conforme a respectiva

carga horária e observados seguintes critérios:

I – para definição do nível da tabela em que ocorrerá o posicionamento, será

observado o requisito de escolaridade do cargo ocupado pelo servidor em 28 de

fevereiro de 2011;

II – para definição do grau em que ocorrerá o posicionamento, será observado o

valor da soma das vantagens incorporáveis ao subsídio nos termos do art. 2º,

conforme a remuneração a que fizer jus o servidor em 28 de fevereiro de 2011;

III – o posicionamento deverá resultar em acréscimo de, no mínimo, 5% (cinco por

cento) sobre o valor da remuneração a que fizer jus o servidor em 28 de fevereiro de

2011.

§ 1º - Para fins do disposto no inciso III do “caput”, serão excluídos os valores das

vantagens citadas nos incisos II, VI, X e XI do art. 3º, bem como abonos salariais e

parcelas decorrentes de acerto de valores com vigência anterior a fevereiro de 2011.

§ 2º - A fixação do subsídio de que trata esta lei não poderá resultar em redução da

remuneração percebida legalmente, sendo assegurada aos servidores ativos, aos

inativos e aos pensionistas a percepção de vantagem pessoal nominalmente

identificada, na hipótese em que o valor obtido conforme os critérios definidos nos

incisos II e III for superior ao valor do subsídio do último grau do nível em que ocorrer

o posicionamento.

§ 3º - A vantagem pessoal de que trata o § 1º corresponderá à diferença entre:

I - a soma das vantagens incorporáveis a que fizer jus o servidor em 28 de fevereiro

de 2011; e

II - o valor do subsídio do nível e grau em que ocorrer o posicionamento do servidor.

§ 4º - A vantagem pessoal de que trata o § 2º poderá ser parcial ou totalmente

incorporada ao subsídio, na forma da lei, sujeita-se exclusivamente a atualização
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decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores do Poder Executivo e

integra a base de cálculo das vantagens de que trata o art. 3º, exceto as previstas

nos incisos III, IV e IX.

§ 5º - A proporcionalidade em relação à carga horária utilizada para pagamento do

vencimento básico do servidor em 28 de fevereiro de 2011 também será aplicada

para definição do valor do respectivo subsídio.

§ 6º - O posicionamento de que trata o “caput” será formalizado por meio de

resolução conjunta dos titulares da Secretaria de Estado de Educação - SEE - e da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Art. 5º - O servidor poderá optar pelo retorno ao regime remuneratório anterior à

vigência desta lei, no prazo de noventa dias contados da data do primeiro pagamento

de sua remuneração pela modalidade de subsídio.

§ 1º - A formalização da opção de que trata o “caput” deverá ser feita mediante

requerimento encaminhado à unidade de recursos humanos do respectivo órgão ou

entidade, ou à Superintendência Regional de Ensino - SRE - em que estiver lotado o

servidor.

§ 2º - O servidor que manifestar a opção de que trata o “caput” não fará jus ao

subsídio e voltará a receber sua remuneração com base nas vantagens a que fizer

jus em 28 de fevereiro de 2011 e consideradas para o posicionamento de que trata o

art. 4º.

§ 3º - A ausência de manifestação do servidor no prazo previsto no “caput”

implicará a decadência do direito de opção pelo regime remuneratório anterior.

§ 4º - A opção de que trata o “caput” surtirá efeitos a partir do primeiro dia do mês

seguinte ao protocolo do requerimento.

§ 5º - Caso ocorra, após a fixação do subsídio, a concessão, revogação ou

anulação, judicial ou administrativa, de vantagens com vigência anterior a 1º de

março de 2011, deverá ser revisto o posicionamento de que trata o art. 4º e renovado

o prazo estabelecido no “caput”.

Art. 6º - O servidor que manifestar a opção pelo regime remuneratório anterior, nos

termos do art. 5º, poderá requerer seu retorno ao regime de subsídio estabelecido

nesta lei.
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§ 1º - O retorno ao regime de subsídio poderá ser requerido anualmente, conforme

procedimentos a serem definidos por resolução conjunta dos titulares da SEPLAG e

da SEE.

§ 2º - Para fins de posicionamento do servidor que optar pelo retorno ao regime de

subsídio, será observado o disposto nos §§ 2º, 4º e 6º do art. 4º, a proporcionalidade

em relação à carga horária utilizada para pagamento do vencimento básico do

servidor e os seguintes critérios:

I - para definição do nível da tabela em que ocorrerá o posicionamento, será

observado o requisito de escolaridade do cargo ocupado pelo servidor na data do

protocolo da opção pelo retorno ao regime de subsídio; e

II - para definição do grau em que ocorrerá o posicionamento, será observado o

valor da soma das vantagens incorporáveis ao subsídio nos termos do art. 2º,

conforme a remuneração a que fizer jus o servidor na data do protocolo da opção

pelo retorno ao regime de subsídio.

§ 3º - Para fins de aplicação do disposto no § 2º do art. 4º ao servidor que optar

pelo retorno ao regime de subsídio, a vantagem pessoal de que trata referido

parágrafo corresponderá à diferença entre:

I - a soma das vantagens incorporáveis a que fizer jus o servidor na data do

protocolo da opção pelo regime de subsídio; e

II - o valor do subsídio do nível e grau em que ocorrer o posicionamento do servidor.

§ 4º - A opção de que trata o “caput” é irretratável e surtirá efeitos a partir do

primeiro dia do mês seguinte ao protocolo do requerimento.

Art. 7º - O disposto nesta lei aplica-se ao servidor inativo e ao afastado

preliminarmente à aposentadoria que faz jus à paridade, nos termos da legislação

vigente, bem como ao detentor de função pública de que trata o art. 4º da Lei nº

10.254, de 20 de julho de 1990, cuja remuneração ou provento tiver como referência

os valores aplicáveis às carreiras de que tratam os incisos I e II do art. 1º.

Art. 8º - A remuneração do designado para funções correspondentes às dos cargos

das carreiras de que tratam os incisos I e II do art. 1º, nos termos do art. 10 da Lei nº

10.254, de 1990, terá como referência os valores constantes nos anexos desta lei,

observada a proporcionalidade em relação à carga horária.
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Parágrafo único - Fica vedado o acréscimo de qualquer vantagem pecuniária à

remuneração dos designados de que trata o “caput”, com exceção daquelas previstas

nos incisos I a X do art. 3º.

Art. 9º - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras de

Professor de Educação Básica e de Professor de Educação Básica da Polícia Militar

que perceber sua remuneração pela modalidade de subsídio e estiver em exercício

em unidade escolar da rede pública estadual poderá, nos termos de regulamento,

optar pela ampliação da carga horária de trabalho de vinte e quatro para trinta horas

semanais.

§ 1º - A ampliação de carga horária de que trata o “caput” será condicionada à

aprovação da Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos, caso o servidor seja

lotado na SEE, ou, se lotado em outro órgão ou entidade, da respectiva unidade

setorial de recursos humanos.

§ 2º - A carga horária semanal de trabalho de que trata o “caput” compreenderá:

I - vinte horas destinadas à docência; e

II - dez horas destinadas a planejamento de aulas, reuniões e outras atribuições e

atividades específicas do cargo.

§ 3º - O servidor que ocupar mais de um cargo das carreiras citadas no “caput”

somente poderá requerer a ampliação de jornada em um deles.

Art. 10 - O ingresso na carreira de Professor de Educação Básica dependerá da

comprovação dos seguintes requisitos de escolaridade:

I - habilitação específica obtida em curso superior com licenciatura plena ou

graduação com complementação pedagógica, nos termos do edital do concurso

público, para ingresso no nível I, conforme a estrutura prevista no item I.1 do Anexo I

desta lei; e

II - habilitação específica obtida em curso superior com licenciatura plena ou

graduação com complementação pedagógica, acumulada com mestrado em

educação ou em área afim, nos termos do edital do concurso público, para ingresso

no nível IV, conforme a estrutura prevista no item I.1 do Anexo I desta lei.

Art. 11 - Os níveis T1 e T2 da tabela de subsídio da carreira de Professor de

Educação Básica constante no item I.1 do Anexo I serão extintos com a vacância.
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Art. 12 - Os servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão de

Diretor de Escola, a que se refere o inciso I do art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004, e de

Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de que trata o art. 8º-D da

Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, passam a ser remunerados por subsídio,

fixado em valor único, no qual ficam incorporadas as seguintes parcelas do regime

remuneratório anterior:

I - o vencimento ou provento básico;

II - a Gratificação de Dedicação Exclusiva, a que se refere a Lei nº 9.263, de 11 de

setembro de 1986.

Paragrafo único - Os valores dos subsídios dos cargos de que trata o caput deste

artigo são os constantes nos Anexos III desta Lei, fixados em valor único, vedado o

acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de

representação ou outra espécie remuneratória, ressalvado o disposto no art. 3º.

Art. 13 - Os servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão de

Secretário de Escola, a que se refere o inciso II do art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004,

passam a ser remunerados por subsídio, fixado em valor único, no qual fica

incorporado o vencimento ou provento básico.

Paragrafo único - O valor do subsídio dos cargos de que trata o caput deste artigo

são os constantes nos Anexos IV desta Lei, fixados em valor único, vedado o

acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de

representação ou outra espécie remuneratória, ressalvado o disposto no art. 3º.

Art. 14 - Aplica-se aos subsídios de que tratam os arts. 12 e 13 desta lei o disposto

no parágrafo único do art. 2º e art. 7º.

Art. 15 - Os proventos do servidor com vigência de aposentadoria até a data da

publicação da Lei nº 14.683, de 30 de julho de 2003, com direito a percepção da

remuneração de cargo de provimento em comissão, serão revistos considerando-se a

correlação estabelecida em regulamento.

Parágrafo único - A revisão a que se refere o caput não acarretará redução dos

valores dos proventos do servidor aposentado.

Art. 16 - O servidor a que se refere o art. 1º em exercício de cargo de provimento

em comissão do Poder Executivo estadual perceberá a remuneração do cargo em
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exercício na forma de subsídio .

Art. 17 - O artigo 29 da Lei nº 15.293, de 05 de agosto de 2004 fica inserido do

seguinte parágrafo único e seu inciso I passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 29 - (...)

I - a do Vice-diretor de Escola, correspondente a vinte por cento do subsídio do

Professor de Educação Básica, nível I, grau A de carga horária semanal de trabalho

de trinta horas.

(...)

Parágrafo único - O servidor que perceber a gratificação de função de vice-diretor

cumprirá jornada de trabalho semanal de trinta horas.

Art. 18 - Fica extinta a Gratificação por Desempenho Escolar – GDE, de que trata a

Lei nº 17.006, de 25 de setembro de 2007.

Art. 19 - A tabela de vencimento básico do cargo de Diretor de Escola passa a

vigorar na forma do Anexo III desta lei.

Art. 20 - O Poder Executivo Estadual regulamentará, no prazo de seis meses

contados da data de início da vigência desta lei, os procedimentos relativos à

concessão da certificação exigida para promoção ao nível III da carreira de Professor

de Educação Básica, conforme a estrutura prevista no item I.1 do Anexo I desta lei.

Art. 21 - A aplicação do disposto nesta lei está condicionada à compatibilidade entre

o acréscimo às despesas com pessoal do Poder Executivo e os limites determinados

pelo art. 20 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 22 - Esta lei entra em vigor em 1º de março de 2011.

Art. 23 - Fica revogado o inciso I do art. 12 da Lei nº 15.293, 5 de agosto de 2004.

Anexo I

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº de de de 2010.)

I.1 - CARREIRA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Carga horária semanal de trabalho: 24 horas

* - A carreira de Professor de Educação Básica, carga horária semanal de trabalho

24 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Professor de Educação Básica, carga horária semanal de trabalho
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30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.6.2010.

I.2 - CARREIRA DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA

Carga horária semanal de trabalho: 24 horas

* - A carreira de Especialista em Educação Básica, carga horária semanal de

trabalho 24 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Especialista em Educação Básica, carga horária semanal de

trabalho 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.6.2010.

I.3 - CARREIRA DE ANALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Analista de Educação Básica, carga horária semanal de trabalho 30

horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Analista de Educação Básica, carga horária semanal de trabalho 40

horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.6.2010.

I.4 - CARREIRA DE ANALISTA EDUCACIONAL

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Analista Educacional, carga horária semanal de trabalho 30 horas,

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Analista Educacional, carga horária semanal de trabalho 40 horas,

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.6.2010.

I.5 - CARREIRA DE ANALISTA EDUCACIONAL (com função de inspeção escolar)

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Analista Educacional (com função de inspeção escolar), carga

horária semanal de trabalho 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

18.6.2010.

I.6 - CARREIRA DE ASSISTENTE TÉCNICO EDUCACIONAL

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Assistente Técnico Educacional, carga horária semanal de trabalho

30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.6.2010.
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Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Assistente Técnico Educacional, carga horária semanal de trabalho

40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.6.2010.

I.7 - CARREIRA ASSISTENTE TÉCNICO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Assistente Técnico de Educação Básica, carga horária semanal de

trabalho 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Assistente Técnico de Educação Básica, carga horária semanal de

trabalho 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.6.2010.

I.8 - CARREIRA ASSISTENTE DA EDUCAÇÃO

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Assistente da Educação, carga horária semanal de trabalho 30

horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Assistente da Educação, carga horária semanal de trabalho 40

horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.6.2010.

I.9 - CARREIRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Auxiliar de Serviços de Educação Básica, carga horária semanal de

trabalho 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Auxiliar de Serviços de Educação Básica, carga horária semanal de

trabalho 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.6.2010.

Anexo II

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº de de de 2010.)

II.1 - CARREIRA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA POLÍCIA MILITAR

Carga horária semanal de trabalho: 24 horas

* - A carreira de Professor de Educação Básica da Polícia Militar, carga horária

semanal de trabalho 24 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas



____________________________________________________________________________
933

* - A carreira de Professor de Educação Básica da Polícia Militar, carga horária

semanal de trabalho 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.6.2010.

II.2 - CARREIRA DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA DA POLÍCIA

MILITAR

Carga horária semanal de trabalho: 24 horas

* - A carreira de Especialista em Educação Básica da Polícia Militar, carga horária

semanal de trabalho 24 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Especialista em Educação Básica da Polícia Militar, carga horária

semanal de trabalho 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.6.2010.

II.3 - CARREIRAS DE ANALISTA DE GESTÃO DA POLÍCIA MILITAR

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Analista de Gestão da Polícia Militar, carga horária semanal de

trabalho 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.6.2010.

II.4 - CARREIRAS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Assistente Administrativo da Polícia Militar, carga horária semanal

de trabalho 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.6.2010.

II.5 - CARREIRA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Auxiliar Administrativo da Polícia Militar, carga horária semanal de

trabalho 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.6.2010.

Anexo III

ESCOLA ESTADUAL
CARGO

DIRETOR
SUBSÍDIO

> 1.500 alunos DI 3.500,00

1.000 a 1.499 alunos DII 3.150,00

700 a 999 alunos DIII 2.992,00

400 a 699 alunos DIV 2.693,00

150 a 399 alunos DV 2.154,00
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< 150 alunos DVI 1.939,00

Anexo IV

CARGO SUBSÍDIO

Secretário de Escola 1.200,00”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 208, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 516/2010*

Belo Horizonte, 17 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

No exercício da competência que me confere o inciso V do art. 90, da Constituição

do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia, proposta de emenda que acrescenta art. 283-A à Constituição do

Estado.

Pela proposta é instituído novo padrão – o subsídio, que incorpora as diversas

parcelas que hoje compõem a remuneração dos servidores integrantes das carreiras

da área de Educação do Poder Executivo, vedando o pagamento cumulativo com

quaisquer outras parcelas previstas na Constituição ou na legislação ordinária.

A iniciativa, que compõe o conjunto de medidas para valorização da educação no

Estado, proporcionará uma redução de disparidades entre servidores de mesma

função, tornando mais atraentes as carreiras do magistério.

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

Nobres Pares a presente proposta de emenda à Constituição mineira.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 61/2010

Acrescenta o art. 283-A à Constituição do Estado.

Art. 1º - A Constituição do Estado fica acrescida do seguinte art. 283-A:

“Art. 283-A. - Nos termos de lei específica, os servidores integrantes das carreiras

da área de Educação do Poder Executivo do Estado poderão ser remunerados por

meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o pagamento cumulativo com
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quaisquer outras parcelas previstas nesta Constituição e na legislação ordinária,

observado o disposto no parágrafo único.

Parágrafo único - O subsídio de que trata o “caput” é acumulável exclusivamente

com a percepção de vantagens de natureza indenizatória e com as seguintes

parcelas:

I - gratificação natalina;

II - adicional de férias;

III - adicional de insalubridade;

IV - adicional de periculosidade;

V - adicional noturno;

VI - adicional pela prestação de serviço extraordinário;

VII - parcelas de caráter eventual, relativas à extensão de carga horária;

VIII - abono de permanência;

IX - vantagem pessoal a que faça jus o servidor titular de cargo efetivo em função

do direito de continuidade de percepção remuneratória, nos termos da lei;

X - prêmio por produtividade; e

XI - parcela referente ao exercício de cargo em comissão ou de função de direção,

chefia e assessoramento.

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor  na data de sua publicação.”

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

DESIGNAÇÃO DE COMISSÕES

Foi designada na 48ª Reunião Ordinária do dia 17/6/2010 a seguinte comissão:

COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 61/2010:

Pelo Bloco Social Democrata - BSD: efetivos: Deputados Dalmo Ribeiro Silva e

João Leite; suplentes: Deputados Ademir Lucas e Lafayette de Andrada;

Pelo Bloco PT-PMDB-PCdoB: efetivo: Deputado Padre João; suplente: Deputado

Antônio Júlio;

Pelo Bloco Parlamentar Social - BPS: efetivo: Deputado Inácio Franco; suplente:



____________________________________________________________________________
936

Deputado Tiag o Ulisses;

Pelo PDT: efetivo: Deputado Carlos Pimenta; suplente: Deputado Doutor Ronaldo.

(- Designo. Às Comissões.)

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.538/2010

Comissão de Saúde

Relatório

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

de utilidade pública a Associação dos Portadores de Insuficiência Renal do Vale do

Aço – Apirva –, com sede no Município de Ipatinga.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.538/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Portadores de Insuficiência Renal do Vale do Aço – Apirva –, com sede no

Município de Ipatinga, que possui como finalidade coordenar, dar proteção e orientar

os adolescentes e as crianças portadores de insuficiência renal e residentes na

localidade. Procura, dessa maneira, melhorar suas condições de vida,

conscientizando-os e às respectivas famílias sobre a importância de um tratamento

adequado e do controle da doença.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.538/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2010.

Doutor Rinaldo Valério, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.557/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário da Comunidade de São

Sebastião, com sede no Município de João Pinheiro.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/5/2010 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 4.557/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário da Comunidade de São Sebastião, com sede no Município de

João Pinheiro.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 27 determina que os

membros de sua diretoria não serão remunerados; e o art. 29 dispõe que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição

congênere, juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.557/2010.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Padre João, relator - Gilberto Abramo - Célio Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.955 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.955/2008, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que
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autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itanhandu o imóvel que especifica,

foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.955/2008

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itanhandu o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itanhandu

imóvel com área de 50,2150ha (cinquenta hectares, vinte e um ares e cinquenta

centiares), situado no lugar denominado Curral Falso, naquele Município, matriculado

sob o n° 3.210, a fls. 241 do Livro 3-C, no Cartóri o de Registro de Imóveis da

Comarca de Itanhandu.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o "caput" destina-se a abrigar escola de

tempo integral do Município.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

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

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

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.406 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.406/2010, de autoria do Deput ado Fábio Avelar, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária Lagoa Grande – Acomlag –, com sede

no Município de Formiga, 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° 4.406/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Lagoa Grande – Acomlag –,

com sede no Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Grande – Acomlag –, com sede no Município de Formiga.

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dimas Fabiano.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 16/6/2010, as seguintes comunicações:

Do Deputado Domingos Sávio notificando o falecimento do Sr. Simão Salomé de

Oliveira, ocorrido em 10/6/2010, em Divinópolis. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento notificando o falecimento do Sr. Sebastião Felício

da Fonseca, ocorrido em 11/6/2010, em Lagoa Formosa. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres notificando o falecimento do Sr. Mário Maciel Filho,

ocorrido em 10/6/2010, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva notificando o falecimento do Sr. Murilo Paulino

Badaró, ocorrido em 14/6/2010, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento notificando o falecimento da Sra. Lidoneta Furtado

de Magalhães, ocorrido em 13/6/2010, em João Pinheiro. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento notificando o falecimento da Sra. Maria da

Conceição Santana Borges, ocorrido em 16/6/2010, em Patos de Minas. (- Ciente.

Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 19 DE JUNHO DE 2010

ATAS

ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 17/6/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Duarte Bechir

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

Correspondência: Mensagens nºs 512, 513, 514, 515 e 516/2010 (encaminhando os

Projetos de Lei nºs 4.687 e 4.688/2010, expediente relativo ao Regime Especial de

Tributação concedido a indústrias do setor de embarcações náuticas, o Projeto de Lei

nº 4.689/2010 e a Proposta de Emenda à Constituição nº 61/2010, respectivamente),

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

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.690 a 4.697/2010 - Projeto de Resolução nº

4.698/2010 - Requerimentos nºs 6.347 a 6.357/2010 - Requerimento do Deputado

Agostinho Patrus Filho - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Chico Uejo,

João Leite e Domingos Sávio - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre

a Proposta de Emenda à Constituição nº 61/2010 - Questão de ordem -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues -

Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Ana Maria Resende -

Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlos Gomes - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio

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

- Durval Ângelo - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Inácio Franco - João

Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri

Torres - Padre João - Paulo Guedes - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h13min, a lista de
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comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

seguinte correspondência:

MENSAGEM Nº 512/2010

- A Mensagem nº 512/2010 e o Projeto de Lei nº 4.687/2010 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 513/2010

- A Mensagem nº 513/2010 e o Projeto de Lei nº 4.688/2010 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 514/2010

- A Mensagem nº 514/2010, que encaminha expediente relativo ao Regime Especial

de Tributação concedido a indústrias do setor de embarcações náuticas, foi publicada

na edição anterior.

MENSAGEM Nº 515/2010

- A Mensagem nº 515/2010 e o Projeto de Lei nº 4.689/2010 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 516/2010

- A Mensagem nº 516/2010 e a Proposta de Emenda à Constituição nº 61/2010

foram publicadas na edição anterior.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos
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oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.690/2010

Dispõe sobre a destinação de unidades habitacionais em caráter prioritário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As famílias que residem em áreas de risco terão atendimento prioritário nos

programas habitacionais desenvolvidos pelo Poder Executivo estadual.

Art. 2º - O levantamento específico das áreas de risco a que se refere o artigo

anterior será fornecido pelas Prefeituras.

Art. 3º - Para atender aos objetivos desta lei, o Poder Executivo estadual poderá

promover ações visando à integração das políticas desenvolvidas pelo governo

federal e pelos governos municipais.

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das

dotações próprias consignadas no orçamento vigente.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de junho de 2010.

Agostinho Patrus Filho

Justificação: Sabemos que, apesar de todos os esforços do governo, ainda é

enorme o déficit habitacional no nosso Estado. Além disso, temos assistido a trágicos

acontecimentos provocados pelas chuvas, especialmente em áreas consideradas de

risco.

Assim sendo, entendemos que os investimentos da política habitacional do governo

do Estado devem priorizar o atendimento às famílias que residem ou que perderam

suas moradias nessas áreas de risco, garantindo o atendimento à população mais

necessitada de moradia.

Sendo a moradia um dos direitos fundamentais, o Estado, ao destinar unidades

habitacionais em caráter prioritário aos cidadãos em situação especial de

vulnerabilidade, não só cumpre seu dever de prover as necessidades básicas para

uma vida digna, como também o faz priorizando a população que necessita de uma

intervenção célere e eficaz.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos
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termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.691/2010

Acrescenta parágrafos à Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

acrescido dos seguintes parágrafos:

“Art. 12 - (...)

§ ... - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir a carga tributária para até 7% (sete por cento)

nas operações internas com gás liquefeito de petróleo - GLP - para uso doméstico.

§ ... - Para fins de compensação da perda de receita tributária resultante do

disposto no parágrafo anterior, não compensada pela elevação do consumo de GLP

para uso doméstico, fica o Poder Executivo autorizado a aumentar a carga tributária

nas operações internas com produtos considerados não essenciais e supérfluos, no

percentual suficiente para a recomposição da receita tributária do imposto, na forma,

no prazo e nas condições previstos em regulamento.”.

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

Sala das Reuniões, 17 de junho de 2010.

Carlin Moura

Justificação: As políticas fiscal e tributária devem estar a serviço do

desenvolvimento, do crescimento e, sobretudo, do setor produtivo e do bem-estar da

população. Minas Gerais é o Estado que detém a mais alta alíquota de ICMS sobre o

gás de cozinha: 18%. Somos líderes e o único ente federativo a cobrar tal percentual.

Estamos falando de um produto da cesta básica, fundamental às famílias, sem o qual

fica quase impossível a sobrevivência diária. Não é mais cabível considerar a

alternativa da lenha ou do carvão no dia a dia. Já estamos num patamar de

consciência ecológica que repudia esse tipo de opção. Mesmo sendo o gás de

cozinha fundamental - em Minas Gerais consumimos em média 3 milhões e 700 mil

botijões mês de GLP - é difícil fazer os gestores públicos, nossos governantes,

compreenderem a necessidade de uma mudança na política fiscal. Há setores que
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precisam ter suas alíquotas flexibilizadas. E o gás de cozinha é um deles. Não há

desculpas. No Amazonas, onde as dificuldades de locomoção e acesso são enormes,

a alíquota sobre o GLP é zero. No Distrito Federal, a alíquota é de 12%, como nos

Estados do Sul e Centro-Oeste, no Amapá e na Bahia. Nos demais, ela também é

muito alta, 17%, mas ainda assim, abaixo da cobrada em Minas Gerais.

Apresentamos esse projeto para fazer coro com a União Brasileira de Mulheres -

UBM - do Município de Contagem. Lá a UBM está deflagrando uma campanha pela

redução do ICMS sobre o gás de cozinha. Lenha e carvão são passado. A vida das

mulheres melhorou com o progresso, a tecnologia, a conscientização. Precisamos

cuidar das donas de casa, das famílias, de Minas, do Brasil. Precisamos cuidar de

nosso planeta. A redução do ICMS sobre o gás de cozinha faz parte desse contexto.

É um desafio a ser enfrentado e superado.

Por essas razões, é imperiosa a necessidade de aprovarmos, o quanto antes

possível, este projeto como uma medida de justiça com a população mineira,

corroborando o esforço nacional para a redução da carga tributária.

- 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 4.692/2010

Declara de utilidade pública o Santarritense Futebol Clube, com sede no Município

de Santa Rita do Sapucaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Santarritense Futebol Clube, com

sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

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

Sala das Reuniões, 17 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: O Santarritense Futebol Clube, com sede no Município de Santa Rita

do Sapucaí, é uma sociedade civil de direito privado, criada em 1996. Tem por

finalidade proporcionar a difusão de atividades sociais, cívico-culturais e desportivas,

com foco no futebol, divulgando o esporte como meio de saúde e educação para

crianças e jovens da municipalidade.



____________________________________________________________________________
945

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

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

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

Esperamos, portanto, contar com o apoio dos nobres pares à aprovação desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.693/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Eldorado - Ambe

-, com sede no Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Eldorado - Ambe -, com sede no Município de Timóteo.

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

Sala das Reuniões, 17 de junho de 2010.

Juninho Araújo

Justificação: A Associação de Moradores do Bairro Eldorado - Ambe -, com sede no

Município de Timóteo, é uma entidade civil sem fins lucrativos e duração por tempo

indeterminado. Sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelo

exercício de suas funções. Tem por finalidade congregar moradores e associados da

entidade, visando a promover melhores condições, individuais e coletivas, além do

exercício da cidadania. Atua na proteção e na conservação do meio ambiente,

incentivando a coleta seletiva e desenvolvendo programas de educação ambiental,

bem como estuda os problemas da comunidade, procurando solucioná-los junto às

autoridades competentes, visando aos interesses maiores da coletividade. Portanto,

por ser de suma importância, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação

deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.694/2010

Declara de utilidade pública a Associação Cultural e Beneficente de Capoeira

Corpús Contato, com sede no Município de Luz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Capoeira Corpús Contato, com sede no Município de Luz.

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

Sala das Reuniões, 17 de junho de 2010.

Domingos Sávio - Inácio Franco.

Justificação: A Associação Cultural e Beneficente de Capoeira Corpús Contato, com

sede no Município de Luz, é uma entidade civil sem fins lucrativos e tem, entre suas

finalidades precípuas, a integração social através da capoeira.

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de um ano e sua diretoria é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.695/2010

Declara de utilidade pública o Industrial Futebol Clube, com sede no Município de

Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ind ustrial Futebol Clube, com sede no

Município de Ouro Preto.

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

Sala das Reuniões, 17 de junho de 2010.

Célio Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública o
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Industrial Futebol Clube, entidade sem fins lucrativos que tem por finalidade

desenvolver atividades físicas, bem como promover competições, reuniões de

caracteres esportivo, cívico, artístico, social e educativo.

No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção alguma quanto a religião,

cor, sexo e condição social das pessoas assistidas e atende com observância dos

princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da

economicidade e da eficiência.

A entidade 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; atende, dessa forma, aos requisitos legais.

Espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.696/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados - Apac -, com sede no Município de Manhumirim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac -, com sede no Município de Manhumirim.

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

Sala das Reuniões, 17 de junho de 2010.

Tiago Ulisses

Justificação: A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac - tem

como objetivo auxiliar as autoridades dos Poderes Judiciário e Executivo nas tarefas

ligadas à readaptação dos sentenciados e presidiários, bem como dar assistência a

suas famílias. Para atingir sua meta, a Apac desenvolve projetos que visa a

integração da família, melhorando a educação, o bem-estar, a saúde e a

espiritualidade do apenado.

A Apac está em pleno e regular funcionamento, sendo sua diretoria constituída de

pessoas de conduta ilibada, atendendo, portanto, os requisitos legais para ser
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declarada de utilidade pública, razão pela qual rogo a meus pares a aprovação deste

projeto como acima exposto.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.697/2010

Dispõe sobre a obrigatoriedade do oferecimento de cardápios em braile em bares,

lanchonetes, motéis, restaurantes e afins do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituída a obrigatoriedade da disp onibilização de cardápios

impressos em braile em todos os estabelecimentos que comercializam refeições e

lanches como motéis, hotéis, bares, restaurantes, lanchonetes, praças de

alimentação e afins, com intuito de facilitar a consulta de pessoas com deficiência

visual.

Art. 2° - Os cardápios deverão estar expostos em lo cal de fácil acesso para consulta

das pessoas com deficiência visual, contendo o nome dos pratos, a relação de

bebidas e sobremesas e outros produtos oferecidos e seus respectivos preços.

Art. 3° - Os cardápios em braile deverão conter os mesmos produtos

comercializados nos cardápios à tinta e atualizados com os mesmos produtos e

serviços oferecidos por estes últimos.

Art. 4° - Caberá ao órgão responsável do Poder Exec utivo estadual elaborar

orientação normativa para a implementação e a fiscalização desta lei.

Art. 5º - As despesas com a execução desta lei se realizarão através de dotações

orçamentárias próprias.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 17 de junho de 2010.

Agostinho Patrus Filho

Justificação: A habitação e a reabilitação das pessoas com deficiência e a

promoção de sua integração na vida comunitária é norma constitucional e está

prevista no art. 203, item IV, da Carta Magna.

Nos dias atuais, frequentar um restaurante ou um bar é mais que uma opção de
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lazer, é atividade constante para quem trabalha e faz suas refeições fora de casa.

A oferta de um cardápio em braile é um ato de cidadania e respeito às pessoas com

deficiência visual.

A inserção social não se baseia apenas na colocação profissional do cidadão com

deficiência; é também facilitar sua independência e autonomia, tão necessárias no dia

a dia de qualquer cidadão.

O cardápio em braile é muito útil para quem não enxerga, mas é igualmente

importante para o estabelecimento comercial, pois promove o atendimento ao

deficiente de forma adequada.

Por outro lado, todo grande empresário sabe que, investir em acessibilidade torna

seu estabelecimento mais rentável, já que, segundo o IBGE, existem hoje no País

aproximadamente 14 milhões de brasileiros com deficiência, sendo 3.500.000 com

deficiência visual.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Antônio

Júlio. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 389/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.698/2010

Dispõe sobre o estágio probatório no âmbito da Assembleia Legislativa e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º – O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo cumprirá estágio

probatório pelo período de três anos contados de sua entrada em exercício,

observado o disposto no art. 20 desta resolução, para que seja verificada sua aptidão

ao exercício do cargo.

Art. 2º – Durante o período de estágio probatório, o servidor será submetido a

avaliação especial de desempenho, nos termos desta resolução.

Art. 3º – O servidor que obtiver a média final de 70% (setenta por cento), no

mínimo, dos pontos distribuídos na avaliação especial de desempenho será

considerado apto para o exercício de seu cargo e nele adquirirá estabilidade, nos
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termos do § 4º do art. 35 da Constituição Estadual.

CAPÍTULO II

DA AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO

Art. 4º – A avaliação especial de desempenho do servidor em estágio probatório

será composta de seis etapas, correspondentes aos seis primeiros semestres de

efetivo exercício na Secretaria da Assembleia Legislativa.

Art. 5º – O Curso de Formação Introdutória à Carreira do Servidor da Assembleia

Legislativa – Cfal – será o instrumento de avaliação da primeira etapa de efetivo

exercício do servidor em estágio probatório, nos termos de deliberação da Mesa.

Art. 6º – Após a realização do Cfal, o servidor será avaliado, durante as cinco

etapas seguintes, por comissão instituída para essa finalidade, mediante a verificação

dos seguintes fatores:

I – adaptação às atribuições do cargo;

II – qualidade do trabalho;

III – assiduidade e pontualidade;

IV – cooperação;

V – responsabilidade;

VI – eficiência.

§ 1º – Serão atribuídos dez pontos a cada um dos fatores de avaliação previstos no

“caput” deste artigo, sendo o resultado da avaliação de cada etapa representado pelo

percentual correspondente ao somatório das seis notas obtidas em relação à

pontuação máxima distribuída.

§ 2º – Em caso de atribuição de pontuação inferior a 70% (setenta por cento) dos

pontos distribuídos na etapa de avaliação, os fatos, circunstâncias e demais

elementos de convicção da comissão de avaliação serão registrados em folha

separada, assinada pelos membros da comissão e anexada ao formulário de

avaliação.

§ 3º – As notas obtidas pelo servidor nas cinco primeiras etapas de avaliação serão

consideradas para fins de cálculo da média final de que trata o “caput” do art. 3º desta

resolução.

§ 4º – Caberá à comissão de avaliação, após o encerramento da quinta etapa,
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calcular a média final obtida pelo servidor e concluir, em relatório final, se o servidor

está apto ou não para o exercício de seu cargo e para a aquisição de estabilidade,

nos termos do “caput” do art. 3º desta resolução.

CAPÍTULO III

DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO SERVIDOR

Art. 7º – A comissão de avaliação do servidor em estágio probatório será composta

conforme deliberação da Mesa da Assembleia Legislativa, assegurando-se ao

servidor ser avaliado por, no mínimo, dois avaliadores.

§ 1º – Na impossibilidade de o servidor ser avaliado por um ou mais de seus

respectivos avaliadores, sua avaliação será realizada por, no mínimo, dois superiores

hierárquicos.

§ 2º – Eventual mudança de lotação do servidor em estágio probatório será feita,

preferencialmente, ao final da etapa de avaliação especial de desempenho que

estiver em curso.

§ 3º – Na hipótese de mudança de lotação no transcurso da etapa de avaliação, a

nota dessa etapa corresponderá à média das notas obtidas nas avaliações parciais

realizadas em cada um dos órgãos em que o servidor tenha permanecido lotado por,

no mínimo, sessenta dias consecutivos.

§ 4º – É vedado ao servidor em estágio probatório participar de comissão de

avaliação de que trata o “caput” deste artigo.

Art. 8° – Compete à comissão de avaliação:

I – acompanhar o desempenho do servidor durante cada etapa de avaliação;

II – identificar necessidades de adaptação ou capacitação do servidor e buscar

solucioná-las;

III – avaliar o servidor em cada etapa de avaliação, conforme o disposto no art. 6º

desta resolução, e registrar a pontuação que lhe for conferida em formulário próprio;

IV – encaminhar os formulários de avaliação devidamente preenchidos e assinados,

sem rasuras, à comissão de acompanhamento do processo geral de avaliação dos

servidores em estágio probatório, no prazo de cinco dias úteis contados do

encerramento de cada etapa de avaliação;

V – encaminhar o relatório final de que trata o § 4º do art. 6º desta resolução à
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comissão de acompanhamento do processo geral de avaliação dos servidores em

estágio probatório, no prazo de cinco dias úteis contados do encerramento da quinta

etapa de avaliação.

CAPÍTULO IV

DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO GERAL DE AVALIAÇÃO

Art. 9° – A comissão de acompanhamento do processo geral de avaliação do

servidor em estágio probatório será composta pelo Procurador-Geral da Assembleia,

que a coordenará, pelos titulares dos órgãos de lotação dos respectivos servidores

avaliados e por um secretário, conforme designação do Diretor-Geral.

Parágrafo único – O Secretário-Geral da Mesa e o Diretor-Geral poderão indicar

servidores para representá-los na comissão de que trata o “caput” deste artigo.

Art. 10 – Compete à comissão de acompanhamento do processo geral de avaliação

dos servidores em estágio probatório:

I – discutir e uniformizar os critérios da avaliação especial de desempenho a serem

aplicados pelas comissões de avaliação;

II – supervisionar o trabalho das comissões de avaliação;

III – analisar, quando solicitado pelas comissões de avaliação, problemas

relacionados com adaptação, capacitação e desempenho dos servidores, propondo

soluções;

IV – encaminhar o formulário de avaliação semestral a que se refere o inciso III do

“caput” do art. 8° desta resolução:

a) à Gerência-Geral de Administração de Pessoal – GPE – para arquivamento na

pasta funcional do servidor; ou

b) à comissão de avaliação, se houver interposição de recurso pelo servidor,

conforme disposto no “caput” do art. 15 desta resolução.

V – encaminhar o relatório final a que se refere o § 4º do art. 6º desta resolução:

a) à Câmara de Administração de Pessoal – CAP –, para fins de homologação; ou

b) à comissão de avaliação, se houver interposição de recurso pelo servidor,

conforme disposto no “caput” do art. 15 desta resolução.

CAPÍTULO V

DA EXONERAÇÃO E DA DEMISSÃO DO SERVIDOR
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Art. 11 – O servidor que não obtiver a média final mínima de 70% (setenta por

cento) dos pontos distribuídos na avaliação especial de desempenho será

considerado inapto para o exercício de seu cargo e exonerado, nos termos

constitucionais e legais, observado o disposto nesta resolução e em conformidade

com o disposto no inciso III do “caput” do art. 123 da Resolução n° 800, de 5 de

janeiro de 1967.

Art. 12 – A exoneração do servidor em estágio probatório independe de instauração

de novo processo administrativo, assegurada ampla defesa.

Art. 13 – Será aplicada, após processo administrativo, a penalidade de demissão ao

servidor em estágio probatório que incorrer nas hipóteses previstas no art. 253 da

Resolução n° 800, de 1967.

Art. 14 – O ato de exoneração ou de demissão do servidor em estágio probatório

compete à Mesa da Assembleia Legislativa e será assinado pelo seu Presidente,

conforme o disposto no inciso VI do “caput” do art. 79 do Regimento Interno, sendo

publicado no órgão oficial do Estado.

CAPÍTULO VI

DOS RECURSOS

Art. 15 – O servidor poderá interpor recurso à comissão de que trata o “caput” do

art. 7° desta resolução contra o resultado de cada etapa de sua avaliação e contra o

resultado final, no prazo de cinco dias úteis contados da data de sua assinatura no

formulário de avaliação semestral ou no relatório final a que se referem,

respectivamente, os incisos III e V do “caput” do art. 8° desta resolução.

§ 1° – Na hipótese de recusa do servidor em assinar  o formulário de avaliação

semestral ou o relatório final, o fato será registrado no respectivo documento e a

recusa será suprida por meio da assinatura de duas testemunhas devidamente

identificadas, na presença do servidor.

§ 2° – Não será conhecido o recurso que se enquadre  nas hipóteses previstas no

art. 52 da Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

Art. 16 – A comissão de avaliação poderá reconsiderar sua decisão no prazo de

cinco dias úteis contados do recebimento do recurso.

Parágrafo único – A comissão de avaliação encaminhará o processo à CAP no
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prazo previsto no “caput” deste artigo para fins de:

I – homologação, em caso de ter reconsiderado sua decisão;

II – reexame necessário, em caso de ter sido indeferido o recurso.

Art. 17 – A CAP apreciará o recurso de que trata o inciso II do parágrafo único do

art. 16 desta resolução no prazo de dez dias úteis prorrogável uma única vez, por

igual período, contados do recebimento pelo seu secretário e publicará sua decisão

no prazo de cinco dias úteis.

Parágrafo único – Caso seja deferido o recurso, a CAP encaminhará o processo ao

Conselho de Diretores, no prazo de cinco dias úteis contados da data do deferimento,

com efeito suspensivo para reexame necessário, que será feito na forma e nos

prazos previstos no § 1° do art. 18 desta resolução .

Art. 18 – O servidor poderá interpor recurso ao Conselho de Diretores contra a

decisão da CAP, no prazo de cinco dias úteis contados da data da publicação dessa

decisão.

§ 1° – O Conselho de Diretores apreciará o recurso no prazo de quinze dias úteis

contados da data de seu recebimento e publicará a decisão no prazo de cinco dias

úteis.

§ 2° – Na hipótese de deferimento de recurso relati vo ao resultado final da

avaliação especial de desempenho, caberá ao Conselho de Diretores a homologação

do resultado.

Art. 19 – O servidor poderá interpor recurso à Mesa da Assembleia contra a decisão

do Conselho de Diretores no prazo de cinco dias úteis contados da data de

publicação dessa decisão.

§ 1º – A Mesa apreciará o recurso no prazo de trinta dias contados da data de seu

recebimento e publicará a decisão no prazo de cinco dias úteis.

§ 2° – Na hipótese de deferimento de recurso relati vo ao resultado final da

avaliação especial de desempenho, caberá à Mesa da Assembleia a homologação do

resultado.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20 – Para o efeito de aquisição de estabilidade, somente será computado o
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tempo de efetivo exercício prestado pelo servidor à Assembleia Legislativa.

§ 1º – Não serão considerados efetivo exercício, para fins de cumprimento de

estágio probatório, os períodos de licença e demais afastamentos do servidor cuja

soma ultrapasse quarenta e cinco dias, consecutivos ou intercalados, em cada etapa

de sua avaliação especial de desempenho.

§ 2º – Os dias não considerados como efetivo exercício, na forma do § 1° deste

artigo, ensejarão a prorrogação da etapa e do estágio probatório pelo número de dias

correspondentes.

§ 3º – Excetua-se do disposto no § 1° deste artigo o afastamento decorrente de

férias regulamentares.

Art. 21 – Durante o período de estágio probatório, o servidor não poderá ser

colocado à disposição de outro órgão da administração pública nem obter licença:

I – para tratar de interesses particulares;

II – por motivo de afastamento do cônjuge quando servidor civil ou militar;

III – em caráter especial para missão ou estudo no exterior ou em outro ponto do

território nacional.

Art. 22 – A conclusão sobre a estabilidade ou não do servidor, nos termos do

disposto no inciso V do “caput” do art. 8° desta re solução, e as decisões sobre

recursos a que se referem os arts. 17 a 19 desta resolução serão publicadas no

Boletim da Secretaria da Assembleia Legislativa.

Art. 23 – Na hipótese de haver servidor em estágio probatório na data de publicação

desta resolução, sua aplicação terá início a partir da etapa de avaliação semestral

subsequente à etapa que estiver em curso, sem prejuízo de avaliações e

procedimentos em andamento ou já realizados.

Art. 24 – O inciso III do “caput” do art. 128 da Resolução n° 800, de 1967, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 128 – (…)

III – para efeito de concessão de gratificação de função, os afastamentos previstos

no inciso I do ‘caput’ deste artigo, ressalvadas as alíneas ‘l’ e ‘m’ desse inciso.”.

Art. 25 – Os casos omissos serão decididos pelo Conselho de Diretores.

Art. 26 – Ficam revogados:



____________________________________________________________________________
956

I – os arts. 89, 90, 91, 134 e o parágrafo único do art. 135 da Resolução n° 800, de

1967;

II – o art. 10 da Resolução nº 5.118, de 13 de julho de 1992; e

III – os arts. 102, 103, 104, 136 e o parágrafo único do art. 137 da Deliberação da

Mesa n° 269, de 4 de maio de 1983.

Art. 27 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de junho de 2010.

Mesa da Assembleia

Justificação: O objetivo deste projeto de resolução consiste em regulamentar a

avaliação especial de desempenho do servidor em período de estágio probatório no

âmbito da Assembleia Legislativa, cuja aprovação é condição para a aquisição de

estabilidade no cargo, conforme o disposto no § 4º do art. 41 da Constituição Federal

e no § 4º do art. 35 da Constituição Estadual.

A proposição estabelece que a primeira fase da avaliação terá como instrumento o

desempenho do servidor no Curso de Formação Introdutória à Carreira do Servidor

da Assembleia Legislativa – Cfal – e prevê os fatores a serem avaliados em cada

uma das etapas semestrais subsequentes, define as competências das comissões de

avaliação e de acompanhamento do processo geral e, ainda, as instâncias e prazos

recursais quanto às avaliações semestrais eao resultado final da avaliação, entre

outros aspectos.

Diante da exigência constitucional da regulamentação da avaliação do servidor em

estágio probatório e da importância do assunto tratado neste projeto, faz-se

necessária sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembleia para parecer, nos termos do art.

195, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea “a”, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.347/2010, do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Educação pedido de providências para a reparação dos danos

causados à Escola Estadual Juvêncio Martins Ferreira por um vendaval, em 4/6/2010.

(- À Comissão de Educação.)

Nº 6.348/2010, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao
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Sr. Valmir Peixoto Costa, Assessor Jurídico-Chefe da Secretaria de Educação, pedido

de cópia da minuta do convênio a ser celebrado entre essa Pasta e o Conselho

Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu para que o Programa Nossa Horta

continue a ser desenvolvido nas dependências da Escola Estadual Bolívar Tinoco

Mineiro. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 6.349/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Defensor Público-Geral pedido de providências para que seja

aumentado o número de Defensores Públicos na Comarca de Poços de Caldas.

Nº 6.350/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de providências para a

instalação da 2ª Vara na Comarca de Ouro Branco e para que seja agendada reunião

entre essa Presidência e essa Comissão, com a participação da 119ª Subseção da

OAB-MG, do Juiz, do Promotor de Justiça e do Defensor Público daquela Comarca e

dos Deputados nela votados, encaminhando-se também cópia das notas

taquigráficas da reunião extraordinária dessa Comissão em 26/5/2010 e de

documento da referida subseção. (- Distribuídos à Comissão de Administração

Pública.)

Nº 6.351/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados à Presidência da Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -

pedido de providências para a elaboração de estudos sobre o impacto ambiental da

Lei Municipal nº 2.942, de 30/12/2009, de Lagoa Santa, encaminhando-se também

cópia das notas taquigráficas das reuniões dessa Comissão em 2/6/2010 (ordinária) e

15/3/2010 (extraordinária). (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 6.352/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos Srs. Márcio Oliveira Castro e José Olegário de Oliveira,

Delegados de Polícia, e Amilton Eustáquio Félix, Inspetor de Polícia, e à Sra. Regina

Coeli Coutinho, Escrivã de Polícia, por sua atuação na prisão de acusados de

participação em grupo de extermínio em São José da Lapa. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 6.353/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Promotor de Justiça da Comarca de Lagoa Santa pedido de
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providências para que se estude a possibilidade da abertura de inquérito civil público

a fim de averiguar possível violação de leis ou improbidade na conduta de

Vereadores de Lagoa Santa ao aprovarem lei permitindo a verticalização na bacia

das lagoas desse Município, encaminhando-se também cópia das notas taquigráficas

da reunião ordinária dessa Comissão em 2/6/2010.

Nº 6.354/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Promotor de Justiça da Comarca de Lagoa Santa pedido de

providências para a abertura de inquérito civil público a fim de investigar a conduta do

Presidente da Câmara Municipal de Lagoa Santa na tramitação de projetos relativos a

zoneamento do solo, especialmente na do que resultou na Lei Municipal nº 2.942, de

2009, encaminhando-se também cópia das notas taquigráficas da reunião ordinária

dessa Comissão em 2/6/2010. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 6.355/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado pedido

de providências para que se estude a possibilidade da abertura de inquérito a fim de

investigar danos ambientais que teriam sido causados pela Lei Municipal nº 2.942, de

2009, de Lagoa Santa, que permite a verticalização na região cárstica desse

Município, encaminhando-se também cópia das notas taquigráficas das reuniões

dessa Comissão em 2/6/2010 (ordinária) e 15/3/2010 (extraordinária).

Nº 6.356/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Delegado Titular da Delegacia Especial de Meio Ambiente pedido de

providências para apuração de crimes contra o meio ambiente e o patrimônio

histórico de Lagoa Santa que teriam sido praticados pelo Presidente da Câmara

Municipal de Lagoa Santa, pelo Prefeito desse Município e pelos empreendedores

beneficiados pela Lei Municipal nº 2.942, de 2009, encaminhando-se também cópia

das notas taquigráficas da reunião ordinária dessa Comissão em 2/6/2010.

Nº 6.357/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao CAO Meio Ambiente, ao CAO Urbanístico e de Moradia e ao

Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico pedido de providências para que

cessem atividades que têm causado danos ao meio ambiente e ao patrimônio

histórico na bacia das lagoas de Lagoa Santa, a partir da tentativa de verticalização,
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encaminhando-se também cópia das notas taquigráficas da reunião ordinária dessa

Comissão em 2/6/2010. (- Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.)

Do Deputado Agostinho Patrus Filho em que solicita seja realizado evento para

apresentação e análise do programa da Secretaria de Turismo e para discussão dos

destinos turísticos envolvidos na Copa do Mundo de 2014 e das ações dessa Pasta

voltadas para os Municípios. (- À Mesa da Assembleia.)

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Uejo.

O Deputado Chico Uejo* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

senhoras e senhores presentes nas galerias, o que me traz à tribuna hoje é uma

discussão que venho travando nesta Assembleia Legislativa desde o início dos

nossos trabalhos aqui em prol da agricultura de Minas Gerais e do País.

Eu e os Deputados Vanderlei Jangrossi e Délio Malheiros fizemos uma proposição

de desoneração da cadeia produtiva de ICMS que incidiria sobre a produção de um

fertilizante que, possivelmente, num futuro muito próximo, poderemos produzir no

Estado.

Antes de passar à discussão do tema que me traz a esta tribuna, aproveitando a

presença do Deputado Wander Borges, Presidente do PSB de Minas Gerais, gostaria

de dizer que boa parte do PSB, hoje pela manhã, esteve reunida no Palácio das

Mangabeiras com o ex-Governador Aécio Neves, com o Governador Anastasia, com

o Prefeito Márcio Lacerda, que empenhou o seu apoio à continuidade desse grande

trabalho que vem sendo realizado em Minas Gerais.

Tivemos o anúncio, há alguns dias, do crescimento do PIB do Brasil em 9%.

Certamente é uma grande conquista do País, mas Minas Gerais pode orgulhar-se

também de um aumento. Se o Brasil conseguiu um grande resultado neste primeiro

semestre, Minas Gerais conseguiu um aumento de 12%, ou seja, continua crescendo

mais do que a média do Brasil. Isso, sem dúvida alguma, é motivo de orgulho para

todos os mineiros. A agricultura é um desses pontos fundamentais para o

crescimento do País e de Minas Gerais.

Aos poucos, começa a ganhar corpo no Brasil uma discussão de enorme

importância para Minas e, em especial, para a região do Alto Paranaíba. O debate a
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que me refiro trata da produção de potássio, um componente essencial da cadeia de

fertilizantes que hoje é quase todo importado, por diversas razões. A principal delas é

a política tributária, que, ao longo das últimas décadas, tem inviabilizado o

desenvolvimento de soluções locais, privando Minas de uma indústria pujante, que

poderia gerar riquezas e criar milhares de empregos. Isso sem contar as inúmeras

vantagens logísticas que serviriam de estímulo ao agricultor do Estado.

Para se ter uma ideia do que estamos falando, vamos mostrar alguns números.

Atualmente, o agronegócio brasileiro responde por 40% dos empregos no País. Em

Minas, o setor representa nada menos que 35% do PIB. Sem dúvida alguma a

agricultura familiar tem uma grande importância nesse resultado. Entretanto,

especificamente no mercado de potássio, para cultivar nossas terras em 2008, os

agricultores do Brasil pagaram US$3.800.000.000,00 por 6.500.000t de potássio

fornecidos pela Rússia e pelo Canadá, países que dominam o mercado mundial

desse produto.

No ano passado, apesar da crise, o Brasil importou 3.300.000t. Diante disso,

pergunto: como o Brasil, um dos maiores produtores mundiais de alimento, cuja

relevância cresce a cada dia, pode se dar ao luxo de manter a cadeia de fertilizantes

nas mãos de fornecedores de outros países? A resposta é muito simples: não pode.

Ainda mais porque temos alternativas para essa dependência de fornecedores de

outros países. Afinal, temos condição de produzir esse fertilizante aqui no Brasil.

Para mudar esse cenário e dar início a um círculo virtuoso na indústria de

fertilizantes, a pedra de verdete, nas regiões de São Gotardo, Matutina, Cedro do

Abaeté, Santa Rosa da Serra e Tiros, tem nos despertado para novas e promissoras

oportunidades. Logo, faz-se necessária uma mudança urgente na cobrança dos

impostos sobre esse setor. Atualmente, a empresa que se aventurar nesse mercado

enfrentará uma carga tributária surreal de 42%, segundo dados recentes da

consultoria Ernest & Young. O primeiro passo para melhorar isso é lidar com o ICMS,

que é a pedra maior a pesar na balança contra o Brasil. Explico: hoje existe uma

enorme desigualdade entre o que se produz no País e o que é importado. O potássio

que vem de fora não é taxado pelo ICMS. Isso é curioso, pois o potássio que

importamos da Rússia e do Canadá tem isenção de ICMS nos Estados brasileiros. Se
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o produzíssemos aqui, teríamos de pagar ICMS. Portanto, como já disse, o potássio

que vem de fora não é taxado pelo ICMS. Por outro lado, um hipotético produtor de

Minas desembolsaria 12% numa negociação com uma empresa de São Paulo. Se o

cliente estivesse em Mato Grosso, o empresário mineiro sairia perdendo 7%, isso

numa atividade em que o lucro costuma estar entre 5% e 6%. Quer dizer, todo o lucro

do produtor rural fica no pagamento de impostos.

Outro argumento é que, além de jogar contra o empreendedor brasileiro, essa

tributação tem operado na contramão do que pratica o Estado brasileiro. É sabido

que, em grande parte dos setores, o estágio de desenvolvimento da indústria

brasileira é um dos critérios para definir a alíquota para a entrada de produtos

importados no País e a tributação que incide sobre o empreendedor que deseja

investir no setor. Ora, o que explica, então, no caso do produtor de potássio, o fato de

a lei aplicar o inverso, numa espécie de lógica perversa e inibidora da inovação?

Como meio de equilibrar essa relação desigual, o Estado de Minas Gerais pode sair

na frente. Minha proposta é isentar de ICMS as operações relativas à circulação do

verdete e dos fertilizantes derivados do mineral e à aquisição dos insumos presentes

na cadeia para a elaboração desse produto.

Dessa forma, criaremos um ambiente menos desvantajoso para os que desejem

investir nesse mercado e estejam sendo desestimulados ferozmente pela carga

tributária.

Ganharemos todos: Minas, que passará a contar com milhares de oportunidades de

emprego e poderá participar de um processo de geração de riquezas como poucas

vezes se viu, e os agricultores, que terão um fornecedor na sua vizinhança e não

mais do outro lado do mundo. De forma geral, ganha toda a cadeia do agronegócio

de Minas Gerais, da agricultura familiar e da agricultura em geral, cuja proeminência

será elevada a um novo e nobre patamar.

Fiz esse arrazoado a respeito do projeto que tramita nesta Casa e que tem tido uma

atenção especial por parte do governo do Estado, por algumas razões, e não, apenas

pelo dado objetivo que temos. O Brasil hoje é um dos maiores consumidores de

fertilizante no mundo, especialmente de potássio. Noventa e dois por cento do nosso

potássio é importado do Canadá e da Rússia, sendo que no Estado de Minas Gerais
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existem tecnologias, estudos desenvolvidos pela Epamig que revelam que temos

condição de produzir, no nosso Estado, um fertilizante mais adequado às condições

climáticas do País e às condições do solo, isto é, do cerrado e que é ambientalmente

mais correto e sairia a preço mais justo e acessível ao produtor rural. Dessa forma,

pedimos a atenção da população de Minas Gerais, da opinião pública, dos meios de

comunicação, dos nossos pares, em especial, e do Governador, que vem dando uma

grande força para que esse projeto aconteça, a fim de que tenhamos condição, ainda

neste ano, de votar esse projeto importante não só para Minas como também para o

País, para a agricultura e para a produção de alimentos, tão necessários no presente

momento.

Eram essas as considerações. Mais uma vez, agradeço a presença de todos, bem

como aos companheiros sensíveis a essa importante proposta do projeto que

estamos apresentando. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Duarte Bechir) - Com a palavra, para seu

pronunciamento, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado Duarte Bechir, telespectadores

da TV Assembleia, cidadãos e cidadãs de Minas Gerais que acompanham esta

reunião, estamo-nos aproximando de mais uma eleição, neste momento democrático

que o Brasil vive. Depois de anos de ditadura, novamente vivemos as eleições,

momentos de democracia no nosso país.

Sr. Presidente, a cada eleição, o que nos preocupa é vermos as fábricas de

dossiês, isto é, a tentativa permanente da desconstrução de figuras da política

brasileira. Isso se iniciou anos atrás, dentro da nossa democracia. Talvez a

lembrança mais antiga que temos dessas fábricas de dossiês seja a da

desconstrução da figura de Ibsen Pinheiro, Deputado Federal a quem imputaram

condutas que hoje sabemos não terem sido verdadeiras, foram construídas naquele

momento; e recorremos à história, pelas buscas de uma figura conhecida no Brasil,

que é o ex-Deputado Federal José Dirceu. Depois vimos a tentativa recente de entrar

na vida das pessoas, por parte do ex-Ministro Antônio Palocci, quando ele, junto com

o Presidente da CEF, conseguiu quebrar o sigilo bancário de um caseiro. Sigilo
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bancário, sigilo telefônico e sigilo de pessoas estão consagrados muito antes da

nossa Constituição, estão consagrados na carta maior, a Declaração Universal dos

Direitos Humanos. A gravidade da quebra de um sigilo, da quebra do domicílio de

uma pessoa foi consagrada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque é

algo sagrado. Pertence às pessoas, à família e às crianças. Tem de ser guardado o

sigilo das pessoas.

Ao se quebrar o sigilo bancário do caseiro, descobriu-se que ele era um filho

indesejado. A quem interessava isso? A mim não interessava. Interessava apenas a

ele e ao pai que não o desejava. O Ministro Palocci, com a mão do poder, quebrou o

sigilo daquele caseiro, o que resultou numa situação indesejável para aquela família e

para aquele jovem.

Depois tivemos novamente, no que foi chamado pelo Presidente Lula de ação de

aloprados, aqueles que apareceram num hotel de São Paulo com milhões de reais

para comprar um dossiê contra Geraldo Alckmin, numa campanha eleitoral. Que

lamentável para o nosso país essa construção de dossiês, essa desconstrução de

figuras políticas. Cada dia mais as pessoas têm aversão à política no Brasil - e têm de

ter mesmo, porque a cada momento surge um dossiê trazendo as coisas mais

terríveis de pessoas, cria-se essa situação terrível.

Agora mais recentemente, em Brasília, numa casa alugada por R$18.000,00, surge

uma figura mineira, o jornalista Lancetta, contratando várias pessoas para elaborar

um novo dossiê, um dossiê contra o candidato Serra, atingindo também Eduardo

Jorge, Vice-Presidente nacional do PSDB. Estavam todos aqueles contratados para

levantar a vida de José Serra e a vida da sua mulher, chilena. Queriam saber tudo

sobre a sua vida para colocarem publicamente. Queriam destruir a imagem de José

Serra, a imagem da sua família.

Que pobre Brasil esse Brasil da desconstrução das pessoas, da desmoralização

dos homens e das mulheres! Estavam pagos para fazer isso, coordenados por

Fernando Pimentel. Isso está na revista “Veja”, a mesma revista usada por José

Dirceu para desconstruir Ibsen Pinheiro. Que triste Brasil, Deputado Domingos Sávio,

que desconstrói as mulheres, que descontrói os homens! Eles hoje tentam reconstruir

Roseana Sarney e José Sarney. Eles agora são bons; já não são maus. São bons.



____________________________________________________________________________
964

Com muito prazer, concedo aparte ao Líder da Maioria na Assembleia Legislativa,

Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Deputado João Leite, quero

cumprimentá-lo, especialmente pela abordagem corajosa e séria de um assunto que

interessa a todos, a qualquer cidadão de bem que tenha o mínimo de maturidade

para analisar a questão política e a democracia. Esse assunto não interessa apenas

ao PSDB. Quem faz essa leitura não prega a democracia. Ele interessa ao PT, a

todos os partidos, a todos os homens de bem.

José Serra foi preso no Brasil no regime militar e teve de exilar-se no Chile, aonde

foi para dar aulas, trabalhar como professor.

O regime autoritário, o Dops, as milícias da tortura foram ao Chile denunciar que o

José Serra representava um perigo para o Sr. Pinochet e para outros tantos. E lá

José Serra foi preso novamente e teve de buscar outro asilo. Recordo-me disso

porque atitudes como tentar construir mentiras, fazer perseguição política em um

momento em que nos preparamos para uma disputa democrática, é próprio de quem

quer o poder sem limite algum, sem respeito pelas regras do jogo, pela democracia. É

preciso refletir sobre isso. Quem quer o poder dessa forma, Deputado João Leite, não

respeita nenhum cidadão, nenhum direito. Hoje bate palmas para quem desrespeita

os direitos humanos, para quem coloca no paredão e fuzila quem protesta contra. No

exterior, bate palmas para quem também coloca no paredão e fuzila quem se

manifesta contra regimes autoritários. E amanhã, o que terão coragem de fazer?

Portanto a reflexão de V. Exa. é muito importante, pois é sobre democracia, sobre

as regras do jogo. Estamos nos preparando para uma eleição. Vamos fazê-la no

campo das ideias. Esse crime pelo qual alguns se enveredam é o pior, pois é contra a

democracia. É o crime de tentar construir mentiras, de enganar o povo, de ganhar a

qualquer preço, na base da baioneta. Não é só militar autoritário que é ditador, mas

também quem usa a máquina pública, o poder que tem, para usurpar sigilo bancário,

entrar na intimidade das pessoas e construir mentiras. É preciso refletir sobre isso.

Parabéns pelo seu pronunciamento.

O Deputado João Leite - Deputado Domingos Sávio, agradeço sua contribuição,

que traz um brilho para essa tentativa que fazemos aqui, da tribuna, de mostrar como
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desejamos uma disputa democrática. Lembrei-me, pela fala de V. Exa, de quando fui

candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Da noite para o dia, surgiu um milhão de

jornais nas ruas dizendo: “Não vote em quem defende bandidos”. Era contra mim,

defensor dos direitos humanos, da vida das pessoas. Passei uma campanha

explicando que eu não defendia bandidos. É contra isso que estou falando, é contra a

desconstrução das pessoas. Nasci em uma vila nesta cidade e vivi a maior parte da

minha vida aqui. Em um tempo de maturidade de minha vida, tive de dar respostas,

nas ruas de minha cidade, de que eu não tinha compromisso com o crime

organizado. Levei anos para desmanchar essa imagem, mas é assim que eles agem:

desmanchando as pessoas, descontruindo-as.

Espero que nesta eleição os candidatos apresentem propostas melhores, que

ajudem nosso povo. Que não seja demonizando as pessoas, destruindo-as, retirando-

as da vida pública, execrando-as, fazendo com que a política seja cada vez mais

pobre e detestada. É isso que eles estão fazendo. E isso nasce daquela figura triste

do nazismo, que se utilizou disso, que acabou com a visão dos judeus, dos ciganos,

que os prendeu.

Fiquei feliz outro dia assistindo ao jogo da Alemanha, que venceu por quatro a zero.

Três gols da Alemanha foram feitos por jogadores estrangeiros: dois por poloneses -

e a Polônia foi invadida pelos nazistas - e um por um brasileiro negro, nascido em

Santo André, em São Paulo.

É novo tempo, é tempo de reconstruir, não de destruir as pessoas. É esse

pensamento triste, pequeno e sem visão, que destruiu judeus, negros e ciganos, que

busca defeitos nas pessoas. Apresentem boas propostas, façam uma disputa limpa.

Agora, querem reconstruir as pessoas. O Sarney, que era tudo aquilo anteriormente,

agora ficou bom; a Roseana Sarney, com aquele monte de dinheiro na mesa, agora é

ótima, merece apoio.

É inaceitável, num Estado Democrático, existir essa desconstrução das pessoas,

acabar com a sua imagem, bisbilhotar a sua vida permanentemente, quebrar o seu

sigilo, violar o seu domicílio. Isso ocorria na época da ditadura, no nazismo, não cabe

mais no Estado Democrático de Direito, não está previsto na Declaração Universal

dos Direitos Humanos nem na Constituição da República do Brasil. Mas teimam em
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colocar apelido nas pessoas, em desconstruir a sua imagem. Não é assim que se

constrói um país. Triste Brasil da desconstrução das figuras, do ser humano, da vida

das pessoas.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Deputado João Leite, discordo um pouco

da sua linha de raciocínio quanto à desconstrução. De certa forma, V. Exa. tenta

direcioná-la ao nosso partido, ao governo do Presidente Lula, ao fazer comparação

com o nazismo e a ditadura. Gostaria de refrescar a memória de V. Exa. O resquício

da ditadura militar que existe hoje no Brasil está no DEM, principal aliado do tucano

José Serra. O que está sendo feito no Brasil é exatamente o contrário. A Polícia

Federal tem autonomia, investiga todo o mundo, não passa a mão na cabeça de

ninguém. Basta olhar como foi a Polícia Federal nos oito anos do governo Fernando

Henrique, quantas operações foram feitas, a mordaça que havia na imprensa. Hoje, o

País é livre e consolidado, as instituições estão funcionando muito bem, ao contrário

da mordaça existente aqui em Minas Gerais. O Governador Aécio Neves calou a

imprensa. Aqui as coisas acontecem e ninguém ouve nada porque a imprensa está

sob a censura do Governador e de sua irmã.

O Sr. Presidente - Informo a V. Exa. que seu tempo já terminou. Solicito-lhe que

seja breve.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Gostaria de ressaltar que V. Exa. está um

pouco fora de foco ao acusar um governo democrático e popular. Pela primeira vez,

temos a honra de ter como Presidente do Brasil uma pessoa simples como o Lula,

que dá oportunidade a todos. Todas as instituições estão funcionando, inclusive a

Polícia Federal, que ontem desvendou mais um escândalo do DEM, o principal aliado

do partido de V. Exa., em Brasília, desenterrando um monte de dinheiro na casa da

Promotora que se prestava ao serviço sujo do “mensalão”. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Deputado Paulo Guedes, obrigado pela contribuição. É

uma pena que não estava aqui e não pôde ouvir a minha fala - aliás, não sei onde

estava. Em momento nenhum tratei de governo federal. Ele não responde às

questões que apresentei. Na verdade, não respondeu sobre essa casa alugada

recentemente em Brasília, por R$18.000,00, onde estavam sendo produzidos vários

documentos contra pessoas do meu partido e entrou por um caminho que
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lamentamos. Se existe crime de qualquer partido, ele tem de ser punido e apurado.

Em momento algum tratamos do governo federal. Quem sabe façamos isso em outro

momento?

Hoje mesmo, pela manhã, numa reunião das Comissões de Segurança Pública e

de Saúde, vimos a aplicação do governo federal na saúde, no sistema penitenciário

de Minas Gerais: execução zero. Podemos tratar também sobre isso, assim como a

questão da imprensa, como o seu partido agiu em Belo Horizonte e o Sr. Pimentel

agiu calando a imprensa permanentemente. Podemos tratar disso em outro momento.

É uma pena que V. Exa. não tenha acompanhado o que apresentamos aqui.

Continuamos insistindo que devemos ter uma eleição limpa e sem dossiês. Espero

que não continue essa contratação de pessoas para bisbilhotar e desconstruir figuras.

Agora, falar em regime militar, o PT vai bem com José Sarney. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, colegas Deputados e Deputadas,

cumprimento a todos os que vêm à Casa do povo mineiro e nos acompanham pela

TV Assembleia. Inicialmente considerarei um projeto que chega a esta Casa neste

momento e nos ajuda a fazer uma reflexão sobre a importância de trabalharmos com

a verdade. Até porque, muitas vezes, uma meia-verdade é pior do que uma mentira,

pois induz as pessoas a acreditar que aquilo, de fato, é uma verdade; portanto, leva

pessoas sensatas e bem-intencionadas a acreditar numa mentira. Estou me referindo

a episódios que ocorreram nesta Casa relacionados com os debates em torno dos

reajustes salariais para os professores. A área da educação é essencial, e todos nós

a prezamos. Pode haver diferenças de natureza ideológica e partidária, mas não há

como debater isso.

A educação é essencial e une a todos. Teremos agora a oportunidade, Sr.

Presidente, de votar nesta Casa uma emenda à Constituição mineira que estabelece

a forma de remuneração dos professores por meio do subsídio e um projeto de lei

que estabelece esse subsídio. Ele será, no mínimo, de R$1.320,00 para 24 horas

semanais. Pode haver a opção de o professor trabalhar 30 horas, mas mantendo 20
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horas na sala de aula e ampliando o número de horas para preparar as aulas. Creio

até que é bem provável que um número expressivo de professores faça essa opção,

já que ele manterá o mesmo volume de horas-aulas. No caso de optarem pelas 30

horas semanais - são 10 horas para preparar as aulas -, eles pulam para uma

remuneração de R$1.630,00 e ainda podem conciliar dois cargos, o que obviamente

é previsto nas legislações federal e estadual. Portanto, o subsídio mínimo incorpora

as vantagens, é fato, e estabelece um ganho real para os professores. Não tenho

dúvida de que haverá a aprovação de todos.

Estou me referindo a isso e falei em meias-verdades, que chamam a atenção de

todos os que nos acompanham. Não podemos permitir que a disputa política,

principalmente a eleitoral, vire algo como uma torcida de futebol. Se sou atleticano e

alguém falar em Cruzeiro, vaio; ou, se sou cruzeirense e alguém falar em Atlético,

vaio, que responsabilidade cívica tenho, que contribuição para a democracia darei?

Qual é a minha disposição de realmente analisar o debate, se estou de espírito

preconcebido? Tudo bem no momento eleitoral, até admito: quando chegar a hora de

votar, voto com fulano e sou contra sicrano. Mas estamos falando de uma Casa

democrática, de um espaço para debater matérias relevantes. Pressuponho que

todos os que têm seriedade para debater matérias relevantes vão, pelo menos,

querer ouvir, analisar e discordar no campo das ideias, e não simplesmente

estabelecer um espírito preconcebido e dizer que é contra fulano e contra tudo o que

venha dele, porque quer elevar sicrano e colocá-lo nas alturas. Que democracia é

essa que reduz toda possibilidade de organização da sociedade a uma análise fácil,

às feições de torcida de futebol? E olhem que sou apaixonado por futebol, como a

maioria dos brasileiros, e tenho o maior respeito por quem torce por um ou por outro

time. Mas é algo que não está ligado à razão. Nossa responsabilidade de debater o

futuro das nossas crianças, dos nossos idosos e de cada um de nós não pode ser

meramente conduzida pela emoção nem pela filiação partidária, ou, pior, por

interesses inconfessáveis.

Sr. Presidente, houve um episódio sobre o qual não cansarei de falar, e agora ficará

cristalino, porque a mentira só dura até a hora em que a verdade chega. A verdade é

mais dura do que o aço. O aço é tangível; a verdade, não. Saíram, Deputado João
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Leite, esses mesmos que querem construir dossiês falsos, mentirosos. Alguém gritou:

“Quem não tem culpa que não se incomode”. Mas, e se isso for falso, se for uma

covardia autoritária, criminosa, bandida? Ficaremos aqui dizendo que é para

favorecer o partido tal e acabar com o partido de que não gosto? É com esse tipo de

cidadania que veremos profissionais saírem das nossas faculdades? É essa

cidadania que terão nossos alunos, essa cidadania sem nenhum compromisso com a

verdade?

Volto a falar sobre a meia-verdade que disseram aos nossos professores, aos

nossos alunos. Disseram que a maioria dos Deputados traíram a educação e votaram

contra o aumento de um projeto de aumento, projeto de piso salarial para os

professores. Uma meia-verdade é pior do que uma grande mentira. Primeiro, nunca

entrou, até o dia de hoje, até esta tarde, um projeto para propor um piso ou uma

remuneração naquele patamar que nos cobraram e contra o qual teríamos votado.

Explico em detalhes por que digo “meia-verdade”, e é bom, porque há alunos de

Direito aqui. Todos os que nos acompanharam sabem que há uma hierarquia de leis:

em primeiro lugar, a Constituição da República, e esta diz claramente quais são as

prerrogativas do Executivo e do Legislativo. Sabem que está claro que é prerrogativa

do Executivo propor projetos que gerem despesa, propor, em síntese, aumento

salarial para os servidores. Cabe à Assembleia aprová-los ou rejeitá-los. Pode até

diminuir, nunca aumentar. A Assembleia não tem essa prerrogativa de pegar um

projeto do Executivo que venha a impactar em R$1.000.000.000,00 e dizer que quer

dar o dobro do aumento, não importando se irá impactar em R$2.000.000.000,00.

Isso é nulo, não tem valor legal, é uma meia verdade, pior do que uma grande

mentira. Está bem apresentar um projeto, este é um ambiente democrático, como é

democrático vaiar e aplaudir. Apresentaram um projeto, e tínhamos duas opções:

aprovar um projeto de 10% de aumento, que partiu do Executivo, ou enveredar para o

caminho da ilegalidade, aprovando a emenda, que era inconstitucional. Seria zero de

aumento, não prosperaria, seria inócuo, inconstitucional. Então, votamos pelo

aumento de 10% e contra a emenda inconstitucional. Um processo democrático

natural. Entendemos que, eticamente, os demais colegas diriam que tentaram, que

era inconstitucional, mas que talvez o Governador não vetasse. Faz parte do jogo
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democrático. Mas não fizeram isso e optaram por meia verdade, que é pior do que

uma grande mentira. Espalharam nas ruas e escolas boletins com fotos dos

Deputados, dizendo que eram traidores, que votaram contra o aumento.

O Deputado Paulo Guedes* - V. Exa. me concede aparte?

O Deputado Domingos Sávio* - É justo isso? Alguém pode levantar a voz e dizer

quem não deve não teme? Eu não devo, eu não temo. Mas isso não é justo, não é

correto, não é adequado nem contribui para a democracia. Isso induz o cidadão ao

erro e a fazer o aplauso para quem não está contribuindo para melhorar a vida de

ninguém, porque trabalhou com uma mentira, com algo para criar uma ilusão na

plateia. Essa é uma atitude de desrespeito aos educadores que têm um mínimo de

discernimento e sabem que existe uma Constituição.

O Deputado Paulo Guedes* - V. Exa. me concede aparte?

O Deputado Domingos Sávio* - Portanto, é bom que fique claro que alguns querem

dizer: “somos contra esse partido, vamos vaiar toda vez que vier alguém que

pertença a ele e vamos aplaudir toda vez que vier alguém do meu partido.”. Isso é

natural e compreensível, mas, felizmente, a democracia está em um processo de

construção. Não são esses que querem colocar-se como donos da verdade - de uma

meia verdade, de uma falsa verdade - que conduzirão o Brasil como se fosse

propriedade deles. Não pensem vocês que vamos precisar nos exilar no Chile porque

estão tentando fazer a ditadura da pressão. Estão tentando fazer a ditadura de

colocar partido político, aparelhando estruturas sindicais no País. Estruturas que

devem ser soberanas e sagradas para defender o professor de maneira

absolutamente imparcial, sem coloração partidária.

O Deputado Paulo Guedes* - V. Exa. me concede aparte?

O Deputado Domingos Sávio* - Já fui Presidente de diretório acadêmico na UFMG

e, com a repressão dos milicos, tínhamos uma expressão muito clara para nos referir

à estrutura sindical que estivesse a serviço do governo e do “status quo”: pelego. É

inaceitável que alguém, a serviço de determinado partido, sistematicamente ataque

os Deputados do PSDB e aplaudam propostas inconstitucionais, como se fossem

salvar a Pátria.

O Deputado Paulo Guedes* - V. Exa. me concede aparte?
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O Deputado Domingos Sávio* - Concederei o aparte e espero que V. Exa. seja

objetivo, porque preciso concluir meu raciocínio.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Deputado Domingos Sávio, discordo do

seu raciocínio ao afirmar que é meia verdade a apresentação da emenda ao projeto

do governo pela bancada da Oposição. Muito pelo contrário, o Deputado não pode

propor projetos que criem despesas para o Estado. Entretanto, é permitido emendar

projeto do governo nesta Casa. Tanto é possível que a Oposição apresentou uma

emenda ao reajuste dos aposentados proposto na medida provisória do Presidente

Lula, a qual foi sancionada ontem. Quem pode mais pode menos. Reafirmo-lhe:

primeiro, a apresentação dessa emenda não é meia verdade; segundo, o parlamentar

tem o direito de apresentar emendas a qualquer projeto. Aliás, como bem lembrado, é

um dever do parlamentar. Digo isso para que a sua colocação, feita com tanta

veemência, se transforme em verdade. O Estado de Minas Gerais terá a impressão

de que nós, parlamentares, não podemos fazer nada. Podemos, sim. Como

Deputado, representante da Oposição, defensor da educação e professor, jamais me

calaria diante dessa afirmação de V. Exa.

O Deputado Domingos Sávio* - Deputado Paulo Guedes, não é apenas

inconstitucional, como há várias ações de inconstitucionalidade julgadas pelo

Supremo, como caso absolutamente indefinido. Sou a favor de inúmeras situações,

até mesmo as votadas aqui nesta Assembleia, como a causa da Uemg, que abraço e

por cuja defesa luto, em que houve a aprovação, por ocasião de uma PEC que dizia

que o mínimo do Orçamento seria destinado à Uemg. O então Governador Itamar

Franco, apoiado pelo partido de V. Exa., entrou com uma ação de

inconstitucionalidade porque a Assembleia não poderia votar matéria que envolvesse

gastos, que foi julgada e acolhida pelo Supremo. Ou seja, a Assembleia e a Uemg

perderam tempo acreditando em Papai Noel e em coisas que não eram viáveis.

O Deputado Paulo Guedes* - O senhor está tratando de outro assunto.

O Deputado Domingos Sávio* - Deputado, estou com a palavra e o senhor já fez o

aparte. Sr. Presidente, peço-lhe que acrescente esses minutos ao meu tempo. Esta

tribuna é usada democraticamente. O dia em que nos calarmos com esse tipo de

comportamento, que tenta nos intimidar com galerias cheias, com visão preconcebida
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e sem a disposição de fazer reflexão, não teremos a dignidade de estarmos aqui, Sr.

Presidente. Esteja certo de uma coisa: trabalhamos com seriedade, responsabilidade

e, mais do que isso, Sr. Presidente, quando a situação do impasse era absoluta e

inegociável, com greves dos professores e sem diálogo com o governo, este

Deputado, ao lado dos Deputados Padre João, Mauri Torres e de outros Deputados

da base do governo e da Oposição, abrimos diálogo com o governo. E conseguimos

um projeto de lei que, agora sim, está nesta Casa com todos os cuidados legais, para

que não seja uma ilusão, um mero jogo eleitoreiro ou uma jogada para enganar

professores com emenda inconstitucional, mas algo realmente possível para garantir-

lhes um ganho. Isso é verdade absoluta. Entretanto, percebemos que haverá aqueles

preocupados com a possibilidade de agora o governo conceder um reajuste digno, à

altura dos professores. Aí, eles não querem, pois querem fazer jogo político

eleitoreiro. Não querem porque entendem que, em vez de debater o interesse dos

professores, devem debater o de determinados partidos. Isso não é uma construção

democrática. Neste momento há um projeto tramitando nesta Casa, e a maioria dos

que tinham a intenção de vaiar nem sequer o conhece e já disse não, e não querem

aumento também. Querem depor o governo. Seria isso? Portanto, Deputado João

Leite, Sr. Presidente, estejam certos de que jamais vacilei em usar esta tribuna para

defender os professores e continuarei defendendo-os. E não será uma legenda

partidária ou um uso eleitoreiro que me fará recuar na defesa dos professores e da

educação. Agora sim, temos um projeto de lei com previsões de dar um reajuste

adequado e digno aos professores. Nós, da base do governo, abrimos o diálogo,

conseguimos construir alternativa de forma democrática, respeitando a Oposição, as

lideranças sindicais que se assentaram à mesa com o governo. Conseguimos

viabilizar a aprovação de um projeto que espero, aí sim, seja votado por todos, por

nós, do PSDB, e pelo PT. Senão, caberá o retratinho para chamar de traidor. Agora é

projeto de lei, não é emenda inconstitucional. Se já estão gritando que não querem

aprovar, é porque não querem ver o salário do professor melhorar. Querem apostar

no quanto pior, melhor, para fazer do professor...

O Sr. Presidente - Peço, por favor, um minuto da atenção de todos, para o

Deputado concluir.
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O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, para concluir, esteja certo, nunca

me acovardei e não será a posição de aplauso ou vaia que conduzirá a minha

posição. A minha posição é em defesa dos professores, em defesa da educação e

em defesa da legalidade. Fazer emenda inconstitucional como fizeram, não, mas abrir

o diálogo com o governo e conseguir um projeto bom para a educação, aí sim. Vamos

votar a favor e aprovar o reajuste, que é merecido, para os professores.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª Parte

da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da

Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão

abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissões

- A seguir, o Sr. Presidente designa os membros da Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 61/2010, que foi publicada na

edição anterior.

Questão de Ordem

O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, peço encerramento, de plano, por

falta de quórum no Plenário.

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 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/6/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Registro de presença - Questão de ordem - Discussão e Votação de Pareceres:
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Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.955/2008; renovação da votação do

parecer; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Luiz

Humberto Carneiro e Délio Malheiros; aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de

Proposições: Requerimento do Deputado Lafayette de Andrada; aprovação -

Prosseguimento da votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.412/2010;

renovação da votação do projeto; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 4.057/2009; aprovação na forma do vencido em 1º turno; declarações de voto -

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

- Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir

Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -

Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves -

Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo Valério - Duarte Bechir -

Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira -

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

- João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz

Humberto Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes -

Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander

Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 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
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- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

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

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e de

requerimentos.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, anuncia a presença de

acadêmicos da Faculdade do Sul de Minas, de Pouso Alegre, acompanhados pelos

Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Ruy Muniz. O diretório completa 50 anos, e os

estudantes estão acompanhados de várias autoridades dessa bela cidade do Sul de

Minas. Está presente o Presidente do diretório acadêmico, a quem rendemos nossa

homenagem pelos 50 anos. Ele representa todos os estudantes da Faculdade, que

foram homenageados na Comissão de Educação. Além do Presidente do diretório

acadêmico, está presente o Vereador Frederico Coutinho, Presidente da Câmara, na

pessoa do qual cumprimento todos os Vereadores da Câmara Municipal. O Sr. Tony

Mariosa, Vice-Prefeito de Pouso Alegre, está aqui representando o Executivo. É uma

noite festiva, e a Comissão de Educação da Assembleia homenageia esse grupo com

muita justiça. Parabéns a todos, é um prazer recebê-los.

Questão de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana; Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, estamos esperançosos de poder votar, na reunião de

hoje, o projeto de lei que regulamenta a mata seca. Creio que haverá votação, pois

celebramos acordo. Esperamos que a votação seja hoje, e que haja quórum para

isso. Solicitamos a ajuda do governo para conseguirmos o quórum necessário para

essa votação. Há 30 dias, tentamos votar essa matéria, e nunca há quórum. Hoje, à

tarde, utilizamos a tribuna e fizemos apelo a todos os Deputados. Tenho a certeza de

que, hoje, somaremos esforços para conseguirmos essa votação, que é importante

para a nossa região. Temos grande expectativa quanto a essa votação. Há três anos

esse imbróglio vem enrolando toda a nossa região, prejudicando os
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empreendimentos, os produtores, os agricultores familiares. Projetos importantes

como o Jaíba e outros estão paralisados no Norte de Minas, por causa da burocracia

ambiental e da indústria da multa que foi instalada naquela região. Há uma grande

esperança de que tudo se resolva. Doutor Viana, além da aprovação do projeto,

queremos o compromisso de que o governo cumprirá essa lei. Que não ocorra como

foi com a Lei nº 17.354, aprovada desde 2008 e nunca respeitada pelos órgãos

ambientais do Estado. Estamos aqui, nesse esforço para que esse projeto seja

aprovado e para que o governo cumpra o acordo que fez no Norte de Minas, com a

bancada do Norte, com os produtores rurais, com a sociedade rural de Montes

Claros, com os representantes da classe ruralista, com a Fetaemg, com os

assentamentos de reforma agrária e com todos os que se sentem prejudicados com a

falta de uma legislação apropriada para gerar oportunidades, renda e dar entusiasmo

aos produtores de nossa região. Por isso, fazemos um apelo a todos os Deputados

da Oposição e também aos do governo, para que tenhamos aqui, hoje, quórum

suficiente para votarmos essa matéria tão importante para a nossa região, tão

importante para o Norte de Minas.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, é submetido a nova votação e aprovado o Parecer de Redação Final do

Projeto de Lei nº 2.955/2008 (À sanção.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro solicitando

tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei nº 3.858/2009. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Requerimento do Deputado Délio Malheiros, apoiado por 2/3 dos membros do

Colégio de Líderes, solicitando tramitação em regime de urgência para o Projeto de

Lei nº 4.663/2010, do Tribunal de Justiça. Em votação, o requerimento. As Deputadas

e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)

Aprovado.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à
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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 Lafayette de Andrada

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº

4.350/2010 seja apreciado em terceiro lugar e que o Projeto de Lei nº 3.858/2009 seja

apreciado em quarto lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento da 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. 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. À

Comissão de Redação.

Votação, em 2º 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 Meio Ambiente 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

4.057/2009 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, sempre fomos favoráveis à aprovação

desse projeto que chamamos de mata seca. Na semana retrasada e na semana

passada, havia o condicionamento de votação desse projeto à votação de outro

projeto de interesse do governo. Não conseguimos avançar. Quero registrar que,

como houve um entendimento com o Deputado Mauri Torres, Líder do Governo nesta

Casa, foi feita a desvinculação desses projetos. Votamos o projeto somente com essa

condição. Estamos na expectativa do dia de amanhã, quando iremos acolher a

proposta do governo para avançarmos no projeto que garante uma reestruturação
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mínima na carreira dos profissionais da área da educação. O Bloco PT-PMDB-PCdoB

está aqui dando a sua contribuição, votando favoravelmente a esse projeto. Foi

plantada no Norte de Minas a informação de que o PT era contra esse projeto. Em

momento algum impedimos a tramitação desse projeto, embora haja respaldo legal

para a defesa de interesses dos pequenos agricultores. O IEF tem respaldo legal, ou

seja, pode autorizar o desmate de áreas destinadas à reforma agrária. O IEF tem

esse amparo legal, mas não o está aplicando. Na verdade, falta decisão política do

governo e dos órgãos para fortalecer a agricultura familiar, sobretudo na região do

semiárido. O governo deve ir além da autorização, deve garantir assistência técnica

específica em relação ao clima e ao solo. Não basta somente autorizar um desmate.

É importante avançar mais em assistência técnica específica nas atividades da

agroindústria e do agroextrativismo. Precisamos avançar mais. Podemos celebrar

aqui que houve uma conquista, que está resolvida a situação do Norte de Minas? Isso

não é verdade. Avança-se um pouco, porém, nas áreas críticas; a Secretaria de Meio

Ambiente já tinha uma autorização para garantir o desenvolvimento. Ou seja, as

propriedades que não vêm produzindo por entrave de órgão ambiental já tinham esse

respaldo para garantir o desenvolvimento e a produção. Então essa situação da mata

seca que votamos foi favorável. O Deputado Paulo Guedes sempre a defendeu aqui.

A audiência pública foi realizada, a requerimento deste Deputado, para explicitar as

dúvidas que existiam em relação a esse projeto de lei. Houve a nossa contribuição.

Encerrando a minha fala, não basta a Emater, que é uma empresa importante e

estratégica de assistência técnica e extensão rural, porque ela tem um custo muito

alto para os Municípios. O Estado cobra muito caro dos Municípios por todos os

serviços que lhes presta. Mais uma vez a Assembleia Legislativa dá essa contribuição

para incentivar os desenvolvimentos regionalizados. Muito obrigado.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, evidentemente

respeitamos o acordo aqui feito, mas queríamos apresentar a nossa posição, pois

votamos contra a aprovação desse projeto. Como Presidente da Comissão de Meio

Ambiente, gostaria de ressaltar alguns pontos. Primeiro, acho importante salientar o

aspecto jurídico do projeto. Em nosso entendimento, ele é inconstitucional e fere a

legislação federal. Achamos que ele apresenta esse grave problema. Outro ponto que
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gostaríamos de registrar é o aspecto ambiental. A mata seca mineira foi destacada

pela Lei Florestal nº 14.309, de 2002, como uma vegetação frágil a ser especialmente

protegida, evidentemente pelas suas fragilidades ecológicas. O projeto de lei

aprovado permite ampla intervenção nas áreas da mata seca. Na prática, iguala-se à

regra geral aplicada ao cerrado. Esse é o segundo ponto. Outro ponto que

gostaríamos de suscitar aqui é o aspecto formal. Em nosso entendimento, há um

descompasso entre o conceito de mata seca em relação à área abrangente desse

ecossistema, ambos os parâmetros estabelecidos no projeto de lei. Ou seja, o mapa

que faz referência à delimitação da mata seca - § 2º do art. 1º - não oferece precisão

nem mesmo identificação das fisionomias vegetais definidas no conceito - § 1º do art.

1º. Mais do que isso, permite a aplicação da Lei da Mata Seca a todo território do

Norte de Minas, o que, em última análise, impossibilitará a aplicação da norma,

gerará insegurança jurídica e tornará indefinida a situação de irregularidade ambiental

para todos os proprietários rurais da região. Então, em meu entendimento, acho que

houve um grande equívoco. Com a aprovação desse projeto, e sendo ele sancionado

pelo Governador, estaremos criando uma condição muito clara de insegurança

jurídica em toda a região. Por essa razão, Sr. Presidente, votei contra. Acho que esse

projeto não atende, na realidade, as necessidades da região. Obrigado, Sr.

Presidente.

O Deputado Arlen Santiago - Queremos agradecer a esta Casa por ter votado esse

projeto, pois é muito importante tentarmos dar disciplinamento jurídico a uma questão

criada pelo governo federal, do PT, o Decreto nº 6.660, do Presidente da República,

que diz que mata seca é igual a mata atlântica. Se não houvesse esse decreto, não

haveria necessidade desse projeto e, consequentemente, não haveria que discutir

isso. No entanto, esse decreto foi feito em 2005. Depois o IBGE fez um novo mapa de

biomas e colocou o Norte de Minas como mata seca, o que criou toda essa confusão.

Na verdade, quem criou o problema foi o governo federal, do PT, e, agora, tentamos

achar soluções. O mesmo tem sido feito com os aposentados. Felizmente, os

Deputados Federais e os Senadores aprovaram o reajuste de 7,7% para os

aposentados, mas fomos ameaçados várias vezes de haver veto. Como Presidente

da frente parlamentar em favor dos aposentados e dos pensionistas, luto para
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acabarmos com o fator previdenciário... Estamos falando do Decreto nº 6.660, do

governo federal, que mostrou a necessidade desse projeto. O mesmo que aconteceu

lá está ocorrendo em relação aos aposentados. No Brasil são mais de 8.500.000

aposentados, e, felizmente, o Presidente da República não teve coragem de vetar

esse aumento. No entanto, ele teve coragem de atacar os inúmeros aposentados que

ganham pouco mais que um salário mínimo - talvez um salário e meio ou dois

salários - e que contribuíram para a Previdência. E aí, na hora de se aposentar, o

fator previdenciário diminui em 45% sua aposentadoria. Portanto, lamentavelmente, a

classe dos aposentados está de luto porque vimos que o Presidente da República foi

contra os aposentados do Brasil e vetou o fator previdenciário. Então, precisamos

agora de um grande movimento. Conseguimos votar essa nova legislação da mata

seca que, como o Deputado Fábio Avelar mencionou aqui, pode ser questionada

juridicamente. Mas, se realmente o PT quisesse que isso não fosse questionado

juridicamente, deveria pedir uma audiência com o Presidente Lula para que ele

revogasse o Decreto nº 6.660, de 2005. Se o Presidente da República ou se alguém

do governo federal fizesse isso, estaria resolvido o problema e não haveria tanta

dificuldade e sofrimento. Queria também pedir a todos os aposentados e àqueles que

vão se aposentar para mandarem um telegrama aos nossos Deputados Federais e

aos nossos Senadores para derrubarmos esse veto presidencial e acabarmos com

esse famigerado fator previdenciário. Além disso, gostaria de pedir a todas as

pessoas que dependem do campo que mandem um telegrama, um “e-mail” ou

alguma solicitação ao nosso Presidente da República para que o Decreto nº 6.660

seja extinto. Assim, não restará nenhuma dúvida jurídica. Cumprimento o Deputado

Migueletto e também o Deputado Aldo Rebelo, do PCdoB, relator do novo Código

Brasileiro Florestal, que delega a cada Estado estabelecer o que é bom para ele. De

uma coisa tenho certeza: o homem do campo e o agricultor cuidam do meio

ambiente, das nascentes, porque, se a água acabar, será ruim principalmente para

eles. Gostaria de finalizar meu pronunciamento, dizendo que o nosso voto foi

favorável ao nosso trabalho. O PT fez obstrução por mais de um mês porque não

queria votar o fundo de habitação, que vai receber recursos para fazer casas para os

pobres. Então, estaremos aqui, nesta tribuna, lutando e pedindo para que a Bancada
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do PT vote no fundo de habitação para que possa vir recurso federal para garantir

casas aos pobres das cidades pequenas, já que o Minha Casa, Minha Vida não está

fazendo isso. Era isso que tinha a dizer.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, primeiramente quero dizer que

votamos a favor. Agradeço aos companheiros do Bloco da Oposição e aos

Deputados do governo que vieram aqui hoje. Aprovamos o projeto por unanimidade.

É um ganho importante para nossa região, um ganho...

O Sr. Presidente - Deputado Paulo Guedes, quero apenas corrigir V. Exa. O

Deputado Fábio Avelar votou contrariamente, e ele manifestou isso publicamente.

Registre-se esse fato.

O Deputado Paulo Guedes - Bem lembrado, Deputado Doutor Viana. Muito

obrigado. Agradeço a todos que votaram favoravelmente ao projeto, pois há uma

expectativa muito grande na nossa região. Agradeço também as manifestações,

agradeço à sociedade rural de Montes Claros e ao Sindicato dos Produtores Rurais

de Montes Claros, de Janaúba, de Januária, de Salinas e de toda a região que

ajudaram a fazer pressão aqui. Hoje mesmo recebemos uma correspondência

enviada ao Presidente da Assembleia que pedia que se votasse separadamente a

questão da mata seca, como fizemos hoje. Estivemos aqui em todos os momentos,

não apenas eu, mas as Bancadas do PT, do PCdoB e do PMDB, prontos para votar.

Ao contrário do que disse o Deputado Arlen Santiago, ressalto que em momento

algum houve obstrução da Bloco da Oposição para votar o projeto da mata seca.

Queriam o contrário: o governo queria colocar outros projetos na frente e só aceitava

votar a mata seca se se votassem os projetos do governo. Portanto, foi a bancada

governista que, na semana passada e em várias oportunidades, fez obstrução nesta

Casa, e não a Oposição, como disse o Deputado Arlen Santiago. Que seja feita

justiça, porque sempre estivemos aqui prontos para votar, como hoje, e votamos

favoravelmente ao projeto, com o apoio de todos os Deputados da bancada

governista. Tivemos o voto contrário do Deputado Fábio Avelar, que é da base do

governo, mas quero dizer que discordo dele quando diz que esse projeto é

inconstitucional. A legislação ambiental, a Constituição da República assegura que é

legislação concorrente. Também discordo do Deputado Arlen Santiago quando diz
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que tudo isso é por causa do decreto federal. A Assembleia Legislativa não tem poder

para derrubar decreto federal; estamos mudando aqui a legislação estadual. O que

está acontecendo em Minas Gerais é que a Secretaria de Meio Ambiente se recusa a

cumprir as leis estaduais, como a Lei da Mata Seca, Lei nº 17.553, que foi aprovada e

que estamos modificando hoje. Fizemos uma discussão profunda e tivemos uma

audiência pública. A Procuradoria-Geral do Estado garantiu que essa lei que estamos

votando hoje está dentro de toda a formalidade. Portanto ela não é inconstitucional,

temos a palavra do Procurador do Estado. Esperamos que, com a palavra do

Procurador do Estado, com a aprovação da Assembleia, o Governador a sancione o

mais rápido possível, e tenho certeza de que ele o fará. Queremos agora que a

Secretaria de Meio Ambiente cumpra a legislação estadual para pôr fim à indústria da

multa, para pôr fim à perseguição que se instalou no Norte do Estado nos últimos três

anos, o que atrasava os empreendimentos. É isso o que queremos dizer. Por último,

Deputado Doutor Viana, saindo um pouco do assunto principal, mas respondendo

também ao Deputado Arlen Santiago, precisamos agradecer ao Presidente Lula por

não ter vetado o aumento dos aposentados, mas por ter vetado o fator previdenciário,

porque, se ele não fosse vetado, a Previdência quebraria. Devemos ter

responsabilidade. Estamos vendo a Grécia, a Europa, o mundo inteiro quebrando por

falta de responsabilidade fiscal. Portanto o Presidente Lula tem responsabilidade com

o Brasil, com o futuro do nosso país e com o futuro da Previdência. É por isso que ele

tomou a atitude certa. Havia recursos no Orçamento, e, então, ele concedeu o

aumento. Queremos parabenizá-lo por essa atitude. Gostaríamos que o Governador

Anastasia tomasse a mesma atitude, dando aumento aos professores, aos servidores

da Unimontes, que estão recebendo menos de um salário mínimo como salário-base.

Era isso que queríamos: que houvesse reciprocidade aqui no Estado. Aqui em Minas

Gerais professor aposentado e funcionário público do Estado aposentado estão

comendo o pão que o diabo amaçou. Não há aumento nenhum. Volto a dizer: eles

estão recebendo menos de um salário mínimo como salário-base. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para declaração de voto, o Deputado Gil Pereira.

A Presidência informa ao Plenário, principalmente ao Deputado Paulo Guedes, que o
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Deputado João Leite manifestou voto contrário ao Projeto de Lei nº 4.057/2009.

O Deputado Gil Pereira - Caro Presidente, Deputado Doutor Viana, quero apenas

manifestar minha gratidão a todos os Deputados que votaram a favor do Projeto de

Lei nº 4.057/2009, que, aliás, representava uma ansiedade da população norte-

mineira. Tenho certeza de que hoje todos os norte-mineiros - dos pequenos ao

grandes produtores - estão muito satisfeitos. Fizemos a nossa obrigação: votamos o

projeto. Depois de longos debates nesta Casa, na Comissão de Meio Ambiente,

enfim, depois de discussões com as Lideranças, a maioria dos nossos Deputados

agiram corretamente e atenderam ao nosso apelo. O projeto é de minha autoria, mas

essa autoria é estendida a toda a bancada do Norte e a todos os Deputados que

desejam a equidade entre o Norte de Minas e as regiões que já são ricas, como o

Triângulo, o Sul e o Centro-Sul. Portanto, quero agradecer e dizer que o nosso Norte

de Minas agora pode desenvolver-se com tranquilidade. Seus produtores poderão

retomar o desenvolvimento que havia há algum tempo. Espero que o governo federal,

no futuro, possa deixar as pessoas pensarem. Assim, a Advocacia-Geral da União

poderá, quem sabe, cancelar o Decreto nº 6.660, que também causa

constrangimento ao Ibama em relação ao Norte de Minas. Deputado Doutor Viana,

quero parabenizá-lo e agradecer a todos os Deputados, em especial aos da bancada

do Norte. Quero, ainda, agradecer a todas as pessoas do Norte de Minas, a todos os

pequenos fazendeiros. Aproveito também para saudar as entidades de classe, a

Sociedade Rural de Montes Claros, o Sindicato Rural de Montes Claros, enfim, todos

os sindicatos e sociedades rurais do Norte de Minas que se empenharam nessa

causa. Graças a Deus, essa matéria foi aprovada neste dia 16 de junho, data

histórica para o Norte de Minas. A partir da sanção, poderemos voltar a ter o

desenvolvimento que sempre tivemos. O povo do Norte de Minas é trabalhador, as

terras são boas, e, por isso, essa lei precisava ser regulamentada o mais rápido

possível. Muito obrigado a todos. Boa noite.

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,
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em 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 309/2007, 3.100 e 3.559/2009 e 4.316/2010; e,

em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.777, 3.783, 3.785, 3.787 e 4.047/2009, uma

vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões; informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentada ao Projeto de Lei nº 309/2007 uma

emenda do Deputado Vanderlei Miranda, que recebeu o nº 1 e que, por conter

matéria nova, vem acompanhada de Acordo de Líderes, subscrito pela maioria dos

Líderes com assento nesta Casa; acolhe e determina o cumprimento do referido

Acordo; e informa, ainda, que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, a

emenda será submetida a votação independentemente de parecer, no momento

oportuno.

- O teor da emenda e do Acordo de Líderes apresentados e da Decisão da

Presidência é o seguinte:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 309/2007

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Não se aplicam os dispositivos desta lei às entidades sem fins lucrativos e

de caridade que utilizem “marketing” direto ativo.”.

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2010.

Vanderlei Miranda

ACORDO DE LÍDERES

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos membros do

Colégio de Líderes, acordam que seja apresentada emenda ao Projeto de Lei nº

309/2007, contendo matéria nova.

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2010.

Padre João, Líder do Bloco PT-PMDB-PCdoB - Mauri Torres, Líder do Governo -

Carlos Pimenta, Líder do PDT - Luiz Humberto Carneiro, Líder do BSD - Sávio Souza

Cruz, Líder da Minoria.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 16 de junho de 2010.
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Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 17, 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 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/6/2010

Às 14h58min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite

(substituindo o Deputado Marcus Pestana, por indicação da Liderança do BSD),

Padre João (substituindo o Deputado Adalclever Lopes, por indicação da Liderança

do Bloco PT-PMDB-PCdoB) e Wander Borges (substituindo o Deputado Djalma Diniz,

por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Wander Borges, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre 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 4.460/2010 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado

Wander Borges aprovado pela Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

Projeto de Lei nº 4.401/2010, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.177, 6.211,

6.227, 6.232, 6.233, 6.234, 6.236, 6.238 e 6.240/2010. Submetidos a discussão e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 1.872/2007; 2.361/2008; 3.685, 3.692, 3.720, 3.747, 3.764 e
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4.019/2009. 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 Fábio Avelar (3) em que

solicita seja encaminhado ao Superintendente Regional do DNIT pedido de

informações sobre o processo referente à duplicação da BR-040, no trecho entre

Oliveira Fortes (Km 734,4) e a Barreira do Triunfo (Km 773,5), bem como cópias dos

projetos indicados, com a identificação do traçado da via a ser duplicada, bem como

com a previsão de início das obras e o prazo estimado para sua conclusão; em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de Santos Dumont,

para esclarecer à população questões relacionadas ao andamento do processo que

visa a duplicação da BR-040, nos trechos compreendidos entre o Trevo de Ouro

Preto (Km 536,6) e o Município de Barbacena (Km 698), num percurso de 134,4km, e

entre o Município de Oliveira Fortes (Km 734,4) e a Barreira do Triunfo (Km 773,5), no

Município de Juiz de Fora, num percurso de 39,1km, totalizando 173,5km; em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater as taxas de

segurança pública - Documento de Arrecadação Estadual - cobradas anualmente dos

Centros de Formação de Condutores para a renovação de alvará e para a renovação

anual da credencial; Wander Borges (2) em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para debater a necessidade de reavaliação da velocidade mínima

permitida em trecho da Rodovia MGT-262, na altura do Bairro Nações Unidas, no

Município de Sabará; em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para

debater a implementação de linha de ônibus complementar ligando o Bairro

Providência, no Município de Sabará, ao Município de Belo Horizonte, tendo em vista

a demanda da comunidade local; Carlos Gomes em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para debater soluções de transporte para a 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, 16 de junho de 2010.

Gustavo Valadares, Presidente - Wander Borges - João Leite.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/6/2010

Às 9h15min, comparece na Câmara Munícipal de Alfenas o Deputado Fábio Avelar,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e 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 questões relacionadas à poluição e degradação do

reservatório da Usina Hidrelétrica de Furnas e a discutir e votar proposições da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra. Valéria Cristina Rezende, Superintendente Regional de Meio Ambiente do Sul de

Minas, representando José Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável; e os Srs. Ademar Vilhena de Souza, engenheiro da

Secretaria Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente, representando Luiz

Antônio da Silva, Prefeito Municipal de Alfenas; Bergson Cardoso Guimarães,

Coordenador Regional de Meio Ambiente do Ministério Público na Bacia do Rio

Grande, representando 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; José Leoni Bellini,

Secretário do Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente de

Alfenas; Rogério Ramos do Prado, Coordenador de Extensão da Unifenas e membro

da Câmara Técnica de Turismo do Lago de Furnas; Eduardo Engel, Presidente da

Associação dos Usuários do Lago de Furnas; Guilherme Frasson Neto, Chefe do

Departamento Operacional Sul da Copasa; e Francisco Rodrigues da Cunha Neto,

Presidente da Associação Comercial e Industrial de Alfenas, que são convidados a

tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de autor do requerimento que deu

origem ao debate, passa a tecer suas considerações iniciais. Logo após, passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,

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

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados, convoca

os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 16 de junho de 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Carlos Gomes - Vanderlei Miranda.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 9/6/2010

Às 8h15min, comparece no Plenário da Câmara Municipal de Brasília de Minas o

Deputado Paulo Guedes, membro da supracitada Comissão. Está presente, também,

o Deputado Ruy Muniz. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo

Guedes, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, inciso 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 debater a implantação

de estação de tratamento de esgoto no Município de Brasília de Minas e a construção

de barragem no Rio Paracatu. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir os Srs. Jair Oliva Júnior, Prefeito Municipal de Brasília de Minas;

João Cardoso da Silva, Vereador da Câmara Municipal de Brasília de Minas; Yuri

Rafael de Oliveira Trovão, Chefe do Núcleo Jurídico da Supram Norte; Sidenísio

Lopes de Oliveira, Gerente Regional da Codevasf; Daniel Norberto, Gerente Regional

da Ruralminas, e Domingos Rodrigues, Gerente Regional da Copanor, que são

convidados a tomar assento à mesa. Na condição de autor do requerimento que deu

origem ao debate, o Deputado Paulo Guedes tece as considerações iniciais e, em

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

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

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e, cumprida a finalidade desta,

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, 9 de junho de 2010.

Paulo Guedes, Presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/6/2010

Às 14h28min, 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 eleger o Vice-Presidente, determina a distribuição das cédulas

de votação e solicita ao Deputado Dimas Fabiano que atue como escrutinador. Feita

a votação e a contagem de votos, o escrutinador anuncia que a Deputada Ana Maria

Resende foi eleita para Vice-Presiente, com três votos. O Presidente faz a

proclamação da eleita e a declara empossada como Vice-Presidente. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2010.

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

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

9/6/2010

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,

Tenente Lúcio, Agostinho Patrus Filho (substituindo o Deputado Rômulo Veneroso,

por indicação da Liderança do BPS) e André Quintão (substituindo a Deputada Maria

Tereza Lara, por indicação da Liderança do PT-PMDB-PCdoB), membros da

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

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

Deputado Agostinho Patrus Filho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

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

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

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

correspondência: ofício do Sr. Havilá Sá Freire Júnior, Juiz Conciliador Arbitral de

Direito, solicitando intervenção desta Casa relativamente a suposto abuso de

exercício da função, abuso de poder, abuso de autoridade e prisão indevida praticada
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por policiais militares; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo” na

data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Sebastião de Abreu Ferreira,

Superintendente Regional do DNIT (substituto); Helênio Romualdo Almeida,

Superintendente Regional do Departamento de Polícia Rodoviária Federal

(substituto); Odelmo Leão, Prefeito Municipal de Uberlândia (20/5/2010); Carlos

Alberto Pavan Alvim (2), Subsecretário da Casa Civil (21/5/2010); Simão Cirineu Dias,

Secretário de Fazenda; Eduardo Nepomuceno de Sousa, Promotor de Justiça

(28/5/2010). O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.531/2010, em

turno único, do qual designou o Deputado Rômulo Veneroso como relator. O

Deputado André Quintão 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 do Projeto de Lei nº 3.708/2009, no 1º turno, na forma do Substitutivo

nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (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. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 6.114, 6.121, 6.230, 6.231 e 6.263/2010. Submetido a

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

138/2007. 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, Agostinho

Patrus Filho, André Quintão e Tenente Lúcio (5) em que solicitam seja encaminhado

à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a construção de um

presídio e de um centro de atendimento a adolescentes no Município de Lavras; para

a ampliação do efetivo policial na 6ª Região Integrada de Segurança Pública - Risp -,

especialmente da Polícia Civil; para a assunção total de presos sob a guarda da

Polícia Civil pela Subsecretaria de Administração Prisional; para a construção da

sede da 6ª Risp e para a propositura de modificações no Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG -, com a previsão de recursos para os Conselhos

Comunitários de Segurança Pública; seja encaminhado à Ferrovia Centro Atlântica
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pedido de providências para a celebração de convênio com o Município de Lavras

com vistas à recuperação e à preservação do patrimônio histórico ferroviário desse

Município; seja encaminhado à Superintendência da Polícia Federal no Estado pedido

de providências para a implantação de uma unidade e para o aumento do efetivo

policial da Corporação no Município de Lavras; seja encaminhado à Superintendência

da Polícia Rodoviária Federal no Estado pedido de providências para aumentar o

efetivo policial da Corporação nas rodovias federais que atravessam a região Sul do

Estado; seja realizada reunião com convidados para debater o compartilhamento de

informações entre a Polícia Civil, o Instituto Médico-Legal e a Delegacia de

Desaparecidos; do Deputado Tenente Lúcio em que solicita seja encaminhado ao

programa Chumbo Grosso, da Rede Vitoriosa de Uberlândia, afiliada do SBT,

manifestação de aplauso pelos 10 anos de existência; do Deputado Sargento

Rodrigues (4) em que solicita sejam encaminhadas manifestações de aplauso aos

policiais militares do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas - Rotam - que

participaram da apreensão de 2 veículos roubados e com chassis adulterados, 71

quilos de droga, dinheiro supostamente proveniente do tráfico e pistola 40 de uso

restrito da polícia, realizada em 28/5/2010, em Betim; aos policiais do 3º Pel. - 58ª

Cia. - 35º BPM que atuaram na perseguição que culminou na prisão de três

indivíduos e na apreensão de drogas e armas; ao Sgt. PM Júlio César dos Santos, da

Rotam, pelo ato de bravura ao intervir, estando à paisana e de folga, no assalto que

ocorria em uma locadora de vídeos da região Oeste de Belo Horizonte; aos policiais

militares da Rotam que participaram da apreensão de 3 mil pedras de “crack”, um

quilo dessa droga, duas balanças de precisão e munição, realizada no último dia

25/5/2010, na Pedreira Prado Lopes, em 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, 10 de junho de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Rômulo Veneroso - Pinduca Ferreira.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/6/2010
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Às 14h33min, 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 da Deputada Ana Maria

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

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

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o

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

a seguir: Projetos de Lei nºs 4.315, 4.322, 4.409 e 4.411/2010 (Deputada Ana Maria

Resende); 4.424, 4.468 e 4.469/2010 (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 Pareces de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.315,

4.322, 4.409, 4.411, 4.424, 4.468 e 4.469/2010 , que receberam parecer por sua

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 10/6/2010

Às 9h15min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de Arinos os

Deputados Paulo Guedes e Almir Paraca, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Weliton Prado. 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 debater a ausência de fornecimento

de energia elétrica pela Cemig a comunidades rurais do Município de Arinos e

comunica o recebimento de ofício do Sr. Nélson José Hubner Moreira, Diretor-Geral
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da Aneel, em que informa a impossibilidade de comparecer a esta reunião e se

coloca a disposição para receber os membros desta Comissão em outra data. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Carlos

Alberto Recch Filho, Prefeito Municipal de Arinos; Matos Alem Alves da Costa,

Presidente da Câmara Municipal de Arinos; Sinval Ladeira, Superintendente Regional

Sudeste do programa Luz para Todos; Geraldo Lage, Superintendente do programa

Luz para Todos na Cemig; Ivan Correa de Souza e Paulo Roberto Menicucci,

Coordenadores do programa Luz para Todos na Cemig; Luiz Augusto da Costa,

Gestor de Obras do programa Luz para Todos na Cemig; Alberto Teixeira Muniz,

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Arinos; Joel

Rodrigues Fonseca, Coordenador da Associação dos Pequenos Agricultores de

Arinos; e Roberto Sales, Analista Legislativo da Câmara dos Deputados, 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 das notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e, cumprida a finalidade desta,

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, 10 de junho de 2010.

Almir Paraca, Presidente.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

10/6/2010

Às 10h15min, comparecem no Auditório da Prefeitura Municipal de Betim a

Deputada Maria Tereza Lara e os Deputados João Leite, Pinduca Ferreira e Rômulo

Veneroso, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado

Ivair Nogueira. 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
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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 referido Município e a discutir e votar proposições da

Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.

Gilberto Marques de Sá, Presidente da 82ª Subseção da OAB-MG, solicitando

intervenção da Comissão junto à Superintendência da Polícia Federal em Belo

Horizonte para instalar uma agência do referido órgão em Betim; Amarildo da Silva

Maia e outros, Vereadores do Município de São Joaquim de Bicas, informando sobre

o “Movimento Presídios” e suas reivindicações; Silvestre Alves Rosa, Presidente da

Câmara Municipal de Igarapé, encaminhando cópia do requerimento aprovado na

referida Câmara que apoia o “Movimento Presídios”; e Carlos Roberto de Carvalho,

Presidente da Câmara Municipal de Betim, solicitando que a Comissão se manifeste

sobre as reivindicações dos Municípios de Igarapé, São Joaquim de Bicas e Betim

acerca da instalação de presídios nessa região. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria do Carmo Lara, Prefeita

Municipal de Betim; Maria do Carmo Diniz, Superintendente de Políticas Públicas

sobre Drogas em Betim; Eva Rosângela Fitelman, Presidente do Conselho

Comunitário de Segurança Pública - Consep - 10 de Betim; Élcia de Oliveira,

Presidente do Consep 1 de Igarapé; Maria Neves Fonseca, Coordenadora da

Pastoral Carcerária de Betim, e os Srs. Carlos Roberto de Carvalho, Presidente da

Câmara Municipal de Betim; Helênio Romualdo Almeida, Superintendente Regional

(substituto) da Polícia Federal em Minas Gerais, representando Waltair Vasconcelos

Sobrinho, Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais; Robson

Lucas da Silva, Chefe de Gabinete do Secretário de Estado de Defesa Social,

representando Moacyr Lobato de Campos Filho, Secretário de Estado de Defesa

Social; Anthero Drummond Júnior, Diretor da Gerência Regional de Saúde de Belo

Horizonte, representando Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de Estado de

Saúde; Ten.-Cel. Ronan Gouveia, Comandante do 33º BPM, representando o Cel.

PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG; Expedito Gomes da Silva,

Delegado-Geral de Polícia, Chefe Adjunto do 2º Departamento de Polícia Civil,

representando Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe de Polícia Civil do Estado de
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Minas Gerais; Major Carlos Alberto Marques de Oliveira, Subcomandante do 2º BBM,

representando o Cel. BM Gilvan Almeida Sá, Comandante-Geral do Corpo de

Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais; Ricardo de Araújo Teixeira, Defensor

Público em Betim, representando Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral;

Cloves Eduardo Benevides, Subsecretário de Políticas Antidrogas da Secretaria de

Estado de Esportes e da Juventude; Luciano Fernandes Novaes, Superintendente

Municipal de Segurança Pública de Betim; Vereador Nehemias Gaspar de Araújo,

Presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Betim;

Guilherme Rodrigues Oliveira, Diretor de Vagas da Subsecretaria de Atendimento às

Medidas Socioeducativas da Secretaria de Defesa Social; Gilberto Marques Sá,

Presidente da OAB de Betim; Helvécio Siqueira Braga, Presidente da Associação

Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de Betim - Aciab -; Waldir

Gonçalves Leão, Presidente do Consep Centro de Betim, que são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência, na qualidade de um dos autores do

requerimento que deu origem ao debate, passa a fazer suas considerações iniciais;

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

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta 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, Rômulo Veneroso, Pinduca Ferreira e Ivair Nogueira (10) em que solicitam seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para construir

um presídio e um centro socioeducativo no Município de Poços de Caldas; sejam

encaminhados ao Secretário de Defesa Social cópia das notas taquigráficas da 16ª

Reunião Extraordinária da Comissão e pedido de providências para ampliar o número

de Delegacias Especializadas no Estado; para potencializar o combate ao “crack” e

ter especial atenção à implantação de novos postos policiais nas divisas estaduais; e

para garantir recursos que viabilizem a implantação de projetos e ações com vistas a

aprimorar o sistema prisional e o processo de ressocialização dos presos; sejam

encaminhados ao Governador do Estado cópia das notas taquigráficas da 16ª
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Reunião Extraordinária da Comissão e pedido de providências para instalar

Defensorias Públicas em todas as comarcas de Minas Gerais, formulando, para tanto,

um plano de médio prazo com cronograma adequado e recursos suficientes; e para

prever dotações orçamentárias nos projetos de lei que versem sobre a Lei de

Diretrizes Orçamentárias - LDO - e o Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG -, com vistas a permitir a ampliação dos efetivos policiais, dos postos policiais

nas divisas estaduais, do combate às drogas, das comunidades terapêuticas, das

delegacias especializadas, do sistema prisional, do processo de ressocialização dos

presos e da Defensoria Pública no Estado; sejam encaminhados ao Chefe da Polícia

Civil de Minas Gerais cópia das notas taquigráficas da 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão e pedido de providências para aumentar o efetivo de Agentes de Polícia e

de Delegados na região de Poços de Caldas e o efetivo policial com vistas ao

combate à criminalidade, especialmente ao tráfico de drogas; seja encaminhado ao

Defensor Público-Geral pedido de providências para aumentar o número de

Defensores Públicos na Comarca de Poços de Caldas; seja encaminhado ao

Ministério da Justiça pedido do providências para recompor o efetivo da Polícia

Rodoviária Federal - PRF - em Minas Gerais, especialmente na 13ª PRF no Município

de Poços de Caldas; sejam encaminhados à Subsecretaria Antidrogas da Secretaria

de Esportes e da Juventude de Minas Gerais cópia das notas taquigráficas da 16ª

Reunião Extraordinária da Comissão e pedido de providências para dispensar

especial atenção às comunidades terapêuticas multiplicando-as para os novos

Municípios, ampliando suas vagas e valorizando-as como instrumento central para

recuperação de dependentes químicos; da Deputada Maria Tereza Lara e dos

Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Pinduca Ferreira em que solicitam seja

realizada visita ao Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Combate ao

Crime Organizado de Minas Gerais - CAO-Crimo - para discutir questões relativas à

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

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

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

Sala das Comissões, 16 de junho de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Rômulo Veneroso.
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ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 10/6/2010

Às 14h15min, comparece no Plenário da Câmara Municipal de Unaí 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 do art. 120, III, do Regimento Interno,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dando-a por aprovada, e a subscreve. A

Presidência informa que a reunião se destina a obter informações sobre a situação

dos Bairros Chácaras Rio Preto e Parque Areia, no Município de Unaí, que carecem

de serviços de infraestrutura básica em razão de entraves no processo de

regularização fundiária. A seguir, interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir os Srs. Edimilton Andrade, Vereador à Câmara Municipal de Unaí, José

Eduardo Vargas, Superintendente Regional Noroeste da Secretaria de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -, Sra. Andréa Beatriz

Rodrigues de Barcelos, Promotora de Justiça da Comarca de Unaí, Sr. João Batista

Rodrigues dos Santos, Presidente da Associação do Bairro Chácaras do Rio Preto,

Sra. Ilda Alves Teixeira Pires, Presidente da Associação do Bairro Parque Areia, e o

Padre Geraldo Simonides de Oliveira e Silva, da Paróquia Nossa Senhora do Carmo,

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 das notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e, cumprida sua finalidade,

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, 11 de junho de 2010.

Cecília Ferramenta, Presidente - Padre João.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/6/2010
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Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

João Leite e Vanderlei Miranda (substituindo o Deputado Carlin Moura, por indicação

da Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB), 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 tratar de assuntos de interesse da Comissão e a discutir e votar

proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofícios do Deputado

Carlos Mosconi, Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de

Minas Gerais, convidando os membros desta Comissão para participarem da reunião

que se fará realizar no Plenarinho I, desta Casa, no dia 16/6/2010, para discutir o

Projeto de Lei nº 4.230/2010; e do Sr. Marcello Guilherme Abi-Saber, publicado no

“Diário do Legislativo” em 28/5/2010. 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 dos Deputados André Quintão e Eros Biondini em

que solicitam seja realizada reunião de audiência pública para discutir a situação dos

moradores do Recanto UFMG, que correm o risco de ser desalojados devido à

construção de um viaduto ligando o Mineirão ao Bairro Jaraguá. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2010.

Carlin Moura, Presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 11/6/2010

Às 9h15min, comparecem no Plenário a Deputada Cecília Ferramenta e o

Deputado Padre João (substituindo o Deputado Paulo Guedes, por indicação da

Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB), membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Carlos Gomes. Havendo número regimental, a
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Presidente, Deputada Cecília Ferramenta, declara aberta a reunião e, nos termos do

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 debater o Plano de Desenvolvimento

Regional do Alto Paraopeba e, a seguir, interrompe os trabalhos ordinários para ouvir

os Srs. Anderson Costa Cabido, Prefeito Municipal de Congonhas e Presidente do

Consórcio Público para o Desenvolvimento do Alto Paraopeba - Codap -; Geraldo

Vítor de Abreu, Diretor do Departamento de Cidadania e Responsabilidade

Socioambiental do Ministério do Meio Ambiente (substituto), representando a Sra.

Karla Monteiro Matos, Diretora do Departamento de Cidadania e Responsabilidade

Socioambiental desse Ministério; Ronaldo Coutinho Garcia, Secretário de Articulação

para Inclusão Produtiva do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;

Cláudio Scliar, Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do

Ministério das Minas e Energia; Ricardo Dias Ramagem, Coordenador-Geral de

Planos e Ações Regionais do Ministério da Integração Nacional; Sandro Veríssimo

Oliveira de Miranda, Diretor da Superintendência de Desenvolvimento Regional da

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru -;

Lucien André Muñoz, Representante Adjunto da Unesco no Brasil - Programa e

Intersetorialidade; Ricardo Machado Ruiz, Professor Adjunto do Departamento de

Ciências Econômicas da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG; e Luiz

Antônio Pazos Moraes, Gerente de área de planejamento do BNDES, 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. A seguir, convida representantes da Unesco, do Codap, dos

Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e das Minas e Energia e

Prefeitos da região para assinatura do memorando de entendimento. 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, cumprida a finalidade desta,

agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais participantes,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2010.

Paulo Guedes, Presidente - Wander Borges - Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/6/2010

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Doutor Rinaldo Valério e Fahim Sawan, membros da supracitada Comissão. Está

presente também o Deputado Célio Moreira. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado 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 discutir o

tema: "Produtos para diabéticos: a questão tributária". A Presidência convida os Srs.

Marcílio Dias Magalhães, Gerente de Redes Temáticas da Secretaria de Saúde,

representando o Sr. Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de Saúde; Ricardo

Oliveira, Gerente da Divisão de Estudos Tributários, representando Leonardo

Maurício Colombini, Secretário de Fazenda; Janir Adir Moreira, Advogado especialista

em Direito Tributário e Grão-Mestre da Loja Maçônica de Minas Gerais; Cristiano

Tulio Maciel Albuquerque, Endocrinologista Pediátrico dos Hospitais Infantis João

Paulo II e São Camilo; Gilmar de Assis, Promotor de Justiça e Coordenador do

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Saúde, representando o

Sr. Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais;

Guilherme Salgado Lage, Coordenador-Geral do Núcleo de Assessoramento Jurídico

da Consultoria Geral da União/AGU em Belo Horizonte, representando a Sra.

Giovanna Araújo da Cruz Attanásio, Promotora de Justiça de Defesa da Saúde de

Belo Horizonte; Ildeu de Oliveira Santos, Médico e Professor aposentado do

Departamento de Bioquímica da Faculdade de Medicina da UFMG; e as Sras.

Adriana Bosco, Diretora Científica da Sociedade Brasileira de Diabetes; Fernanda

Santos Pereira, Especialista em Políticas e Gestão da Saúde da Secretaria de Estado

de Saúde; e Maria Aparecida Marques Campos, Presidente da Associação de

Diabetes Infantil, a tomar assento à mesa. É registrada também a presença dos
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alunos da Escola Municipal Vinícius de Morais, localizada no Bairro Tirol, e dos Srs.

Modesto Araújo Neto, Presidente da Abrafarma e Diretor Secretário da Federação do

Comércio de Minas Gerais, e Wilton Rodrigues, Presidente do Conselho Distrital do

Barreiro. A Presidência concede a palavra ao Deputado Célio Moreira, autor do

requerimento que deu origem ao debate público, 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, 16 de junho de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo Valério - Ruy Muniz.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/6/2010

Às 9h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Miranda, Carlos Gomes (substituindo o Deputado Durval Ângelo, por indicação da

Liderança do PT-PMDB-PCdoB) e João Leite (substituindo o Deputado Fahim Sawan,

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

número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a

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

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

pública, denúncias de irregularidades na venda e aquisição de ações durante o

processo de privatização da Açominas, que teriam causado prejuízo aos

empregados, ao Estado e à economia nacional e comunica o recebimento da

seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal,

e Ademir Camilo, Deputado Federal, acusando o recebimento das notas taquigráficas

da 16ª Reunião Extraordinária realizada em 12/4/2010, que debateu os termos do

Projeto de Lei nº 7.703/2006; Henrique Nogueira Macedo, Promotor de Justiça da

Comarca de Inhapim, justificando sua ausência na reunião realizada em 14/5/2010;

Cleber Reis Grego, Procurador-Chefe da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e
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Apoio ao Interior, solicitando cópias da gravação da 15ª Reunião Extraordinária, do

dia 8/4/2010, e da 1ª Reunião Especial, realizada em 24/5/2010; e de

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

parênteses: ofícios das Sras. Juliana Ponzio A. de Melo Pereira, Diretora da Diretoria

Central de Gestão de Imóveis da Secretaria de Planejamento; e Luci Rodrigues

Espeschit, Superintendente Regional do Incra; e dos Srs. Evandro Lopes da Costa

Teixeira, Juiz de Direito da Comarca de Belo Horizonte, 5ª Vara da Fazenda Pública e

Autarquias; Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas

Gerais; Breno Costa da Silva Coelho, Promotor de Justiça da Comarca de Ipanema;

Marcos Paulo de Souza Miranda, Promotor de Justiça da Promotoria Estadual de

Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico; e Fábio Konder Comparato, professor

emérito da USP (10/6/2010). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir a Sra. Vereadora Maria Aparecida Junqueira, Presidente da

Câmara Municipal de Ouro Branco, e os Srs. Walmir de Castro Braga, Gerente

Jurídico, representando Jadson Gomes de Lima, Gerente de Relações Institucionais e

Responsabilidade Social da Gerdau; Geraldo da Silva Filho, Presidente da

Associação dos Compradores das Ações da Açominas; Geraldo Araújo Silva,

membro da Coordenação Nacional de Lutas - Conlutas -; Oraldo Soares Paiva,

Diretor da Federação Sindical Democrática dos Metalúrgicos de Minas Gerais; Murilo

Pinheiro Rico, advogado, representando Marco Antônio Pepino, Diretor-Presidente do

Clube de Participação Acionária dos Empregados da Açominas - CEA -; Rui Barbosa

Santana da Silva, advogado da Associação dos Compradores das Ações da

Açominas; Alexandre Oliveira, Vereador da Câmara Municipal de Ouro Branco, que

são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Vanderlei Miranda, 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. Registra-se a presença do Deputado Durval Ângelo, o qual assume a

direção dos trabalhos. 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,
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são aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo e Vanderlei Miranda em

que solicitam sejam encaminhadas cópias das notas taquigráficas da 14ª Reunião

Ordinária, realizada em 16/6/2010, e da 31ª Reunião Extraordinária, realizada em

26/5/2010, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais,

Tarcísio Humberto Parreiras Henriques Filho; ao Procurador-Geral de Justiça do

Estado, Alceu José Torres Marques; ao Presidente do BDMG, Paulo de Tarso

Almeida Paiva; e ao Diretor Jurídico do BM&F Bovespa S.A. Bolsa de Valores,

Mercadorias e Futuros, Henrique de Rezende Vergara; Durval Ângelo (3) em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para obter esclarecimentos sobre

a conduta adotada por policial militar em operação de apoio durante fiscalização da

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte ao comércio exercido por ambulantes; seja

providenciada a participação da Comissão no debate sobre a Lei da Anistia e os

Crimes da Ditadura, a ser realizado na OAB-MG, em 22/6/2010; seja providenciada a

participação da Comissão no Curso de Formação para Agentes da Pastoral

Carcerária, a ser realizado em 26/6/2010; Antônio Júlio em que solicita seja realizada

visita à Cadeia Pública do Município de Nova Ponte, para verificar as condições da

unidade prisional; e Vanderlei Miranda em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para discutir a situação dos egressos do sistema penal,

especialmente a sua inserção no mercado de trabalho, haja vista o caso de recusa de

posse na empresa MGS após aprovação de candidato em concurso 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, 17 de junho de 2010.

Durval Ângelo, Presidente - Getúlio Neiva - Duarte Bechir.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

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

LEGISLATURA, EM 16/6/2010

Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Ruy Muniz e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ruy Muniz, declara aberta a
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reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Deputada Gláucia

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a deliberar sobre

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Professor Amaro

Sérgio Marques, da Unimontes, convidando para a cerimônia de abertura do II

Seminário Internacional de Antropologia da Saúde e I Seminário de Saúde da

População Negra e Quilombola do Norte de Minas Gerais, e da seguinte

correspondência publicada no “Diário do Legislativo” em 10/6/2010: dos Srs.

Anderson Pereira, Amarildo Ferreira Silva, Henrique Duarte Gutfraind, Cristiano

Henrique Custódio e da Sra. Maria do Carmo Cordeiro Perígolo, Presidentes das

Câmaras Municipais de Tocantins, Patos de Minas, Curvelo, Conceição do Rio Verde

e Simonésia, respectivamente. 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, parecer

pela aprovação, na forma do Substitutivo nº 2, e pela rejeição do Substitutivo nº 1 da

Comissão de Constituição e Justiça, ao Projeto de Lei nº 3.087/2009 (relatora:

Deputada Gláucia Brandão, 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 4.451/2010, que recebeu parecer por sua aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

6.242, 6.243, 6.250, 6.257, 6.259, 6.274 e 6.302/2010. 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 em que solicita reuniões de audiência

pública para debater os desafios e oportunidades na formação de recursos humanos

para o Polo Aeronáutico de Minas Gerais; e para debater o Novo Fies - Fundo de

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior; Carlin Moura em que solicita seja

realizada visita ao Governador do Estado e ao Presidente do TJMG, com a presença

dos representantes da Escola Família Agrícola Bontempo - EFA Bontempo - e da
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Fundação Brasileira de Desenvolvimento - FBD -, para apresentar as propostas

sugeridas durante reunião de audiência pública que debateu a situação da EFA

Bontempo, no Município de Itaobim, mantida pela Associação Escola Família Agrícola

do Médio e Baixo Jequitinhonha - Aefambaje -, realizada em 9/6/2010; e Carlin

Moura, Padre João, André Quintão e Carlos Gomes em que solicitam seja

encaminhado ao Governador do Estado e à Secretaria de Estado da Educação

pedido de providências para que decretem de interesse público a área onde se

encontra instalada a EFA Bontempo, no Município de Itaobim, procedendo à

desapropriação da área, incluindo prédios e bens móveis, para que sejam destinados

à referida Escola; seja encaminhado ao Desembargador Cláudio Costa, Presidente

do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedido de providências para que realize, em

caráter de urgência, audiência de conciliação no Processo nº 1.0414.07.016973-

8/008, original da Comarca de Medina, em que contendem a FDB e a Aefambaje e

EFA Bontempo, tendo em vista o forte interesse social e público. A requerimento da

Deputada Gláucia Brandão, aprovado pela Comissão, foi adiada a votação de

requerimento do Deputado Paulo Guedes em que solicita reunião de audiência

pública para discutir a grave crise vivida pela Faculdade Pitágoras em 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, 16 de junho de 2010.

Ruy Muniz, Presidente - Gláucia Brandão - Dalmo Ribeiro Silva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

RELATÓRIO DE VISITA DAS COMISSÕES DE DIREITOS HUMANOS E DE

SEGURANÇA PÚBLICA AO PRESÍDIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Apresentação

A requerimento do Deputado Durval Ângelo, no dia 19/5/2010, as Comissões de

Segurança Pública e de Direitos Humanos realizaram visita conjunta ao Presídio de

São Sebastião do Paraíso, motivada por denúncias de tortura, maus-tratos e

espancamentos praticados por Agentes de Segurança Penitenciária em Monte Santo
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de Minas e em São Sebastião do Paraíso.

Participaram da visita os Deputados João Leite e Durval Ângelo, Presidentes das

Comissões de Segurança Pública e de Direitos Humanos, respectivamente.

A visita foi acompanhada pelos seguintes representantes da Corregedoria da

Secretaria de Estado de Defesa Social: Luciana Nobre de Moura, Corregedora-Geral;

Patrícia Damasceno de Souza, Subcorregedora; Anderson Medeiros Figueiredo e

Idalício de Morais Lima. Também participaram da visita os Vereadores de São

Sebastião do Paraíso Sérgio Aparecido Gomes, José Luiz Nogueira e Cláudio

Santana Damata.

Relato

A Corregedoria da Secretaria de Defesa Social apura, desde outubro de 2009,

denúncias de torturas no Presídio de Monte Santo de Minas que teriam ocorrido

durante operação realizada por Agentes Penitenciários comandados pelo Diretor do

Presídio de São Sebastião do Paraíso, Osvaldo Rattis Júnior. Na ocasião, a Juíza

Titular da Vara de Execuções Criminais de São Sebastião do Paraíso, Édina Pinto,

era também Juíza Titular em Monte Santo de Minas. Foi a magistrada quem solicitou,

por meio de ofício, a realização dessa operação em Monte Santo de Minas. As

investigações conduziram à realização de exame de corpo de delito em 10 detentos,

que confirmaram as agressões. Além das práticas de tortura, o Diretor Osvaldo Rattis

Júnior foi denunciado pelo fato de ter atuado ilegalmente em Monte Santo de Minas,

mesmo tendo agido por solicitação da Juíza da Vara de Execuções Criminais, uma

vez que não respondia pela direção daquele estabelecimento prisional. O presídio de

Monte Santo estava sob a responsabilidade da Polícia Civil. As apurações dos

Corregedores culminaram no afastamento do Diretor Osvaldo Rattis Júnior, há dois

meses. Desde então, responde pelo presídio Luiz Carlos Danúsio. Também foi

denunciado à Corregedoria que tais irregularidades teriam a anuência do Poder

Judiciário local.

Diante dessa denúncia, a Juíza da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião do

Paraíso, Édina Pinto, procurou voluntariamente os parlamentares para uma reunião

em um hotel local, onde a delegação foi tomar café, antes da visita ao presídio de

São Sebastião do Paraíso. Tal reunião, que durou cerca de uma hora, contou ainda
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com a presença do Promotor de Justiça local, Rômulo Generoso, da Corregedoria-

Geral da Secretaria de Defesa Social, Luciana Nobre de Moura, e do ex-Deputado

Rêmolo Aloise. Na reunião, a Juíza rebateu as denúncias. Explicou também que a

operação solicitada por ela ao Diretor Osvaldo Rattis, realizada no Presídio de Monte

Santo de Minas, em 27/8/2009, foi motivada por denúncias de existência de drogas e

armas nas celas do presídio.

Os parlamentares indagaram à magistrada por que o ofício em que solicita a ação

do Diretor Osvaldo Rattis no presídio de Monte Santo de Minas não está numerado. A

Juíza respondeu que a não numeração de ofícios é praxe na Comarca de São

Sebastião do Paraíso.

A Juíza ponderou ainda que, na época em que Osvaldo Rattis administrava o

Presídio de São Sebastião do Paraíso, não ocorriam problemas na unidade, e que

somente após o afastamento deste pela Secretaria de Defesa Social é que chegaram

a ela denúncias de maus-tratos contra presos, supostamente praticados pela nova

gestão. Acrescentou ainda que, sob a nova administração, o presídio passou a

apresentar-se mais sujo e malcheiroso. Tais informações foram confirmadas pelo

Promotor de Justiça presente na reunião.

Questionada pelo Deputado Durval Ângelo sobre o relatório referente a agosto de

2009, mês em que teriam ocorrido as torturas no Presídio de Monte Santo de Minas,

a Juíza alegou que estava de licença médica naquele mês.

A magistrada disse também, quando questionada pelos Deputados sobre o número

de processos na Comarca, que haviam desaparecido cerca de 1.500 processos, o

que teria motivado um pedido de apuração ao Tribunal de Justiça. Afirmou, ao final,

que é uma Juíza que trabalha muito e que visita o presídio todos os meses para

elaboração de relatórios a serem encaminhados ao Conselho Nacional de Justiça.

Depois dessa reunião, os parlamentares seguiram para o Presídio de São

Sebastião do Paraíso. Lá foram recebidos pelo Diretor Luiz Carlos Danúsio. O

presídio abriga, atualmente, cerca de 240 acautelados, entre homens, mulheres e

menores de idade.

Os Deputados visitaram e conversaram com presos de todas as celas do presídio.

Diante dos inúmeros relatos de presos que confirmavam torturas e humilhações
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sofridas durante a gestão de Osvaldo Rattis Júnior, os parlamentares decidiram ouvir

e gravar em vídeo os depoimentos. Foram ouvidos e filmados os relatos de mais de

50 presos, de todas as alas e celas do presídio.

Dezenas de presos afirmaram categoricamente que as torturas e humilhações eram

rotineiras e sistemáticas no presídio. Em algumas madrugadas, teriam ocorrido

“mutirões” de Agentes Penitenciários, armados com balas de borracha e “spray” de

pimenta, com a finalidade de torturar, humilhar e aterrorizar detentos.

Diante do grande número de informações prestadas, que serão posteriormente

examinadas pela Corregedoria da Secretaria de Defesa Social, merecem destaque as

afirmações relativas à atuação do Poder Judiciário no presídio. Vários presos

disseram que, nas oportunidades em que eram conduzidos ao fórum da cidade,

alertavam a Juíza Édina Pinto de que os presos do presídio estavam sendo

torturados sistematicamente. Alguns presos disseram, conforme consta no vídeo, que

ouviam como resposta a essa denúncia dizeres como: “Isso está certo”, “estão

apanhando pouco”, “deveriam apanhar mais”. Assim, a Juíza teria negado às

supostas vítimas de crime de tortura o direito à realização de exame de corpo de

delito.

As Comissões apuraram que, apesar desse quadro de horror, a Juíza da Vara de

Execuções Criminais não abriu nenhum procedimento investigatório. Ao contrário, a

magistrada elogiou a antiga direção e criticou a atual, encarregada pela Secretaria de

Defesa Social de sanear o presídio. Ressalte-se que a equipe enviada a São

Sebastião do Paraíso é conhecida pelos parlamentares e tem ampla experiência na

administração de presídio no interior do Estado.

Os presos também afirmaram que em 18/5/2010, exatamente no dia anterior à visita

das Comissões ao presídio, a Juíza esteve pessoalmente, com arma de fogo na

cintura, no presídio. Essa informação foi confirmada pela direção do presídio e pelos

membros da Corregedoria presentes no local. A Juíza, segundo os presos, solicitou a

eles que elaborassem um abaixo-assinado solicitando o retorno de Osvaldo Rattis

Júnior à administração do presídio. A Juíza teria dito ainda que essa providência seria

melhor para todos e que hipóteses de concessão de benefícios aos presos seriam

examinadas pela magistrada.
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Os Deputados constataram a gravidade das denúncias. Chamaram-lhes a atenção

alguns relatos específicos de tortura. Na ala feminina, teriam ocorrido alguns dos

casos mais representativos.

Márcia Cândida de Melo e sua filha, Aline Cândida de Melo, presas na mesma

unidade, teriam sido brutalmente torturadas pelas Agentes Penitenciárias

conjuntamente. A presa Márcia Cândida de Melo, por sua condição de mãe, teria

apanhado mais, pois saltava na frente da filha sempre que as Agentes a agrediam,

para tentar proteger a filha. Segundo depoimento de Aline, as Agentes teriam batido a

cabeça de sua mãe na parede diversas vezes. Devido às agressões, a presa Márcia

Cândida de Melo teria sido internada na Santa Casa e, devido às complicações da

tortura, teria falecido. Ressalte-se ainda que as presas tiveram de ficar ajoelhadas

com granadas na boca. Essa tensão, segundo a filha, teria agravado a saúde da mãe.

A presa Tereza Maria Peixoto, cega e com 70 anos de idade, teria sido submetida a

diversas humilhações pelas Agentes Penitenciárias. Em uma ocasião, as Agentes

Silvia, Rosana e Arlene teriam obrigado a detenta a ajoelhar-se, a beijar os pés das

Agentes e a fazer insistentes pedidos de desculpas.

Na supracitada reunião entre a Juíza Édina e os parlamentares, antes da visita ao

presídio, a magistrada disse aos Deputados que teria dito aos jornais que estava

doente por causa da visita que havia feito ao presídio e que iria entrar de licença no

dia seguinte. A magistrada concedeu liberdade provisória à presa, mas as Comissões

estranharam o fato de essa detenta estar presa há dois meses sem ainda ter sido

ouvida em juízo.

A presa Claudineia Marques da Silva, que é viciada em “crack”, teria sido

apreendida por Agentes Penitenciários fora da prisão, na Igreja Vencedores por

Cristo, fato que teria sido testemunhado pelo Pastor da Igreja. Assim, os Agentes

teriam atuado com poderes de polícia fora da unidade prisional. Depois, a detenta

teria sido despida e forçada a permanecer nua durante a madrugada lavando roupas.

A versão de que a Juíza dava ordem de recaptura de presos para os Agentes da

Subsecretaria de Administração Prisional – Suapi – é confirmada pelos Agentes

Penitenciários e pelas presas. Era comum, aliás, viaturas com o timbre da

Subsecretaria atuarem em recaptura de presos por ordem da Juíza.
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Os presos do sexo masculino também denunciaram dezenas de práticas de tortura

sistemática. Os depoimentos denunciam a prática de os Agentes Penitenciários

entrarem nas celas agredindo presos com socos, pontapés e tiros de borracha.

O preso Alexandre Borges denunciou que vem sendo torturado desde quando foi

preso pela Polícia Civil e que, no presídio, as agressões continuaram, por parte dos

Agentes Penitenciários.

O preso André Luis de Oliveira denunciou que foi duramente torturado pelos

Agentes Wagner, Adriano e Maciel em maio de 2009. Tais agressões teriam

provocado a piora do seu problema crônico de pedras nos rins, o que teria obrigado a

administração prisional a internar o detento em um hospital para uma cirurgia. Na

ocasião, o detento disse que mentiu para os médicos quando estes lhe perguntaram

os motivos dos sinais visíveis de agressão, em decorrência de uma suposta

promessa do Diretor Osvaldo Rattis de que, caso o preso André de Oliveira não os

denunciasse, a administração prisional iria recompensá-lo com um emprego dentro

da unidade.

Diversos presos denunciaram abuso de autoridade por parte de membros do grupo

tático da Polícia Militar, conhecidos pelos presos pelos nomes “Caveira”, “Câmara”,

“Delgado” e “Emerson Preto”. Muitos detentos afirmaram que foram presos

injustamente pelo fato de a Polícia Militar ter “plantado provas” contra eles, sobretudo

drogas e entorpecentes. Os presos disseram ainda que a Juíza se fazia acompanhar,

nas vezes em que ia ao presídio, desses policiais militares.

Os adolescentes acautelados no presídio também fizeram menção a torturas

sofridas no estabelecimento. Disseram que tais agressões eram comunicadas por

eles a seus familiares, mas estes, apesar de tentativas junto ao Poder Judiciário, não

obtinham providências. Afirmaram ainda que a Juíza entrava na carceragem armada

e de bengala para conversar com eles. Os garotos informaram que, às vezes,

evitavam fazer denúncias sobre agressões que tivessem sofrido, uma vez que, depois

de eventuais denúncias, eles sofriam punições dentro da instituição, como, por

exemplo, proibição do uso de chuveiro quente e de televisão.

A visita foi concluída depois de a Comissão ouvir e gravar o depoimento de mais de

50 detentos.
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Acompanham este relatório DVD com gravações da visita e dos depoimentos dos

presos; as transcrições desses depoimentos; a grade de presos, fornecida pela

direção do presídio e a relação dos Agentes Penitenciários que foram citados nas

denúncias de tortura, fornecida pela Corregedoria da Secretaria de Defesa Social.

Conclusão

As Comissões de Segurança Pública e de Direitos Humanos constataram a

gravidade das denúncias envolvendo o sistema prisional da Comarca de São

Sebastião do Paraíso, o que justificou a intervenção, digna de elogios, da

Subsecretaria de Administração Prisional, por intermédio da Corregedoria da

Secretaria de Defesa Social.

Constataram também a necessidade de que as inúmeras denúncias apresentadas

sejam esclarecidas, motivo pelo qual serão votados, nas Comissões, os seguintes

requerimentos solicitando o encaminhamento de ofício ao Subsecretário de

Administração Prisional, pedindo o afastamento dos Agentes Penitenciários

envolvidos nas denúncias de tortura coletadas pelas Comissões no Presídio de São

Sebastião do Paraíso, em 19/5/2010; a realização de uma reunião conjunta das

Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública, para tratar de assuntos

relativos à visita ao presídio; a transcrição, pelo serviço taquigráfico da Assembleia

Legislativa, dos depoimentos de presos filmados durante a visita; o encaminhamento

do DVD e das transcrições dos depoimentos dos presos ao Conselho Nacional de

Justiça, à Corregedoria do Tribunal de Justiça e à Corregedoria da Secretaria de

Defesa Social; o encaminhamento de ofício à Corregedoria da Polícia Militar,

solicitando a apuração de denúncia de abuso de autoridade por policiais do grupo

tático na Comarca de São Sebastião do Paraíso conhecidos por “Caveira”, “Câmara”,

“Delgado” e “Emerson Preto”; o encaminhamento de ofício ao Conselho Nacional de

Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, solicitando cópia dos relatórios

de vistoria aos presídios da Comarca de São Sebastião do Paraíso elaborados pela

Juíza e pelo Promotor da Vara de Justiça Criminal local; o encaminhamento de ofício

ao Ministério Público e à Polícia Civil, solicitando a apuração das causas do

falecimento da detenta Márcia Cândida de Melo; o encaminhamento de ofício à Santa

Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, solicitando informações sobre os
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motivos que levaram ao falecimento de Márcia Cândida de Melo, bem como a relação

de atendimentos a presos realizados em 2009 e 2010 no local; o encaminhamento de

ofício ao Ministério Público da Infância e da Juventude, solicitando a apuração das

denúncias de tortura contra adolescentes no Presídio de São Sebastião do Paraíso; o

encaminhamento de ofício ao Ministério Público da Comarca de São Sebastião do

Paraíso, pedindo informações sobre as diligências e inquéritos instaurados em face

das denúncias de tortura nos presídios de Monte Santo de Minas e de São Sebastião

do Paraíso; à Delegacia da Polícia Civil de Passos cópia de inquéritos relacionados

com denúncias de tortura em Monte Santo de Minas; à administração dos presídios

de Monte Santo de Minas e de São Sebastião do Paraíso cópia do livro de registros

da unidade prisional, com as informações registradas nos 365 dias anteriores à visita

das Comissões ao presídio de São Sebastião do Paraíso, em 19/5/2010; o

encaminhamento deste relatório de visita ao Conselho Nacional de Justiça, à

Corregedoria do Tribunal de Justiça e à Corregedoria da Secretaria de Defesa Social;

o encaminhamento de ofício à Secretaria de Defesa Social, solicitando cópia dos

depoimentos dos presos de Monte Santo de Minas e de São Sebastião do Paraíso

ouvidos pela Corregedoria da Secretaria de Defesa Social; o encaminhamento de

ofício à Corregedoria do Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça,

solicitando a apuração do desaparecimento de 1.500 processos na Comarca de São

Sebastião do Paraíso; a moção de aplauso à Subsecretaria de Administração

Prisional por sua atuação em face das denúncias de tortura nos presídios de Monte

Santo de Minas e de São Sebastião do Paraíso.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2010.

Durval Ângelo, Presidente da Comissão de Direitos Humanos - João Leite,

Presidente da Comissão de Segurança Pública - Antônio Carlos Arantes - Rômulo

Veneroso.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.552/2010

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Pescadores de Salto da Divisa, com sede no
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Município de Salto da Divisa.

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 4.552/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Pescadores de Salto da Divisa, com sede no Município de Salto da Divisa, que

tem como finalidade promover a melhoria da qualidade de vida dos seus associados.

Para a consecução de suas metas, representa e defende os direitos e interesses da

categoria; incentiva as atividades pesqueiras no Município; apoia a comercialização

dos produtos da pesca; fomenta e difunde o cooperativismo.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.552/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2010.

Domingos Sávio, relator.

MANIFESTAÇÕES

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

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 (Requerimento nº 6.114/2010, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Cledorvino Belini, Presidente do Grupo Fiat para a

América Latina, por sua posse no cargo de Presidente da Associação Nacional dos

Fabricantes de Veículos Automotores do Brasil (Requerimento nº 6.188/2010, do

Deputado Agostinho Patrus Filho);
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de congratulações com a Vidraçaria Terra pelos 10 anos de sua fundação

(Requerimento nº 6.208/2010, da Deputada Gláucia Brandão);

de congratulações com o Grupo Séculus pelos 50 anos de sua fundação

(Requerimento nº 6.209/2010, da Deputada Gláucia Brandão);

de congratulações com a Sra. Laura Medioli pelo lançamento do livro

"Levementeleve" (Requerimento nº 6.210/2010, do Deputado Inácio Franco);

de congratulações com a Rede Padrão de Comunicação pela realização da 8ª

edição do evento Gente Que Faz 2010 (Requerimento nº 6.211/2010, do Deputado

Jayro Lessa);

de congratulações com a Concessionária Roma Fiat pelo recebimento do Prêmio

Qualidade Total de Atendimento - QTA - 2010, concedido pela Fiat Automóveis

(Requerimento nº 6.212/2010, do Deputado Ruy Muniz);

de aplauso ao jornal "Folha Dirigida" pelos 25 anos de sua fundação (Requerimento

nº 6.227/2010, do Deputado Domingos Sávio);

de congratulações com a comunidade de Formiga pelo aniversário dessa cidade

(Requerimento nº 6.228/2010, do Deputado Doutor Viana);

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 (Requerimento nº 6.229/2010, do Deputado Ruy Muniz);

de aplauso à Loja Maçônica União Mutuense 17 de Maio, do Município de Mutum,

pelos seus 80 anos de fundação (Requerimento nº 6.237/2010, da Comissão de

Turismo);

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

(Requerimento nº 6.244/2010, do Deputado Wander Borges);

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" (Requerimento nº 6.246/2010, do Deputado Wander

Borges);

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



____________________________________________________________________________
1015

integrante da lista tríplice de candidatos ao cargo de Ministro do Tribunal Superior do

Trabalho - TST (Requerimento nº 6.247/2010, do Deputado Carlin Moura e outros);

de congratulações com o Sr. Custódio Matos, Prefeito Municipal de Juiz de Fora,

pela competência e seriedade no desempenho de suas funções (Requerimento nº

6.251/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Hospital Mater Dei pelos 30 anos de sua fundação

(Requerimento nº 6.252/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Cláudio Renato dos Santos por sua posse no cargo de

Presidente do Tribunal de Justiça (Requerimento nº 6.253/2010, do Deputado

Leonardo Moreira);

de aplauso ao Subsecretário de Administração Prisional pela intervenção da

Subsecretaria da qual é titular no presídio de São Sebastião do Paraíso, em

decorrência de denúncias de tortura contra presos (Requerimento nº 6.310/2010, das

Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 22 DE JUNHO DE 2010

ATAS

ATA DA 20ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 17/6/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Leitura de mensagem

- Palavras do Deputado Eros Biondini - Entrega de placa - Palavras do Sr. José

Eugênio Aguiar - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Doutor Viana - Weliton Prado - Eros Biondini - Jayro Lessa.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Sindicato das Empresas de

Turismo no Estado de Minas Gerais - Sindetur-MG.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Deputada Federal Jô

Moraes; e os Exmos. Srs. Vereador Fred Costa, representando a Câmara Municipal

de Belo Horizonte; José Eugênio Aguiar, Presidente do Sindicato das Empresas de

Turismo no Estado de Minas Gerais - Sindetur-MG -; Paulo César Marcondes

Pedrosa, Vice-Presidente da Confederação Nacional do Turismo - CNTur - e

Presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Região

Metropolitana de Belo Horizonte - Sindhorb -; Eberhard Hans Aichinger, Vice-
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Presidente do Conselho Estadual de Turismo de Minas Gerais; Arthur Viana, Diretor

de Eventos da Belotur, representando o Presidente, Júlio Pires; Roberto Fagundes,

Vice-Presidente do Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau, representando o

Presidente, Roberto Noronha Filho, e Vice-Presidente da Associação Comercial de

Minas - ACMinas -, representando o Presidente, Charles Lotfi; e Deputado Eros

Biondini, coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem, representando

os coautores, Deputada Gláucia Brandão e Deputado Vanderlei Miranda.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença do Exmo. Sr. Vicente Maia do Prado, Vice-

Presidente do Sindetur-MG; da Exma. Sra. Dorothea Messias, Diretora do Sindetur;

dos Exmos. Srs. Joaquim Domingos de Oliveira, Diretor Comercial da Azul Linhas

Aéreas Brasileiras; Welther Matias, Gerente Comercial da CVC Minas; Arnaldo

Gontijo e Nazareno Gontijo, Diretores da Nasa Engenharia; Aldo d’Vale, Roberto

Fernandes Aguiar e Pedro Rocha Galvão, demais Diretores do Sindetur; das Exmas.

Sras. Carol e Áurea, representantes da Comunidade Canção Nova Minas; e dos

Exmos. Srs. Gutemberg Freire, representante da Comunidade Mundo Novo; Baques

Vladimir Sanna, Diretor-Geral do Instituto Estrada Real; Eujácio Antônio, Diretor do

jornal “Edição do Brasil”; Valdez Maranhão, Presidente da Associação dos Repórteres

Fotográficos; Fernando Joly, apresentador do programa “Show Vip”; e Paulo Roberto

da Silva, Presidente da Fethemg.

Execução do Hino Nacional

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

gravação da TV Assembleia.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Leitura de Mensagem

O locutor - Damos ciência ao público presente, bem como aos telespectadores da

TV Assembleia, de mensagem enviada por S. Exa., o Prefeito de Belo Horizonte,

endereçada ao Deputado Eros Biondini: “Prezado Deputado Eros Biondini, com

satisfação, recebi o convite para participar da reunião especial em homenagem ao

Sindicato das Empresas de Turismo no Estado de Minas Gerais - Sindetur-MG.

Lamentavelmente não poderei comparecer. Desta forma envio meus cumprimentos
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pela oportuna iniciativa e faço votos de sucesso em suas atividades. Informo ainda

que serei representado, nesta ocasião, pelo Diretor de Eventos da Belotur, Arthur

Viana. Meu cordial abraço, Márcio Araújo de Lacerda”.

Palavras do Deputado Eros Biondini

Boa noite, senhoras e senhores. Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, Vice-

Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, querido amigo e grande

referência nesta Casa; Exmo. Sr. Vereador de Belo Horizonte e querido amigo Fred

Costa, na minha opinião, um dos grandes nomes, se não o maior, não só desta

legislatura, mas da história do Parlamento belo-horizontino, meu reconhecimento e

minha torcida por futuro brilhante, que certamente o espera e está aqui tão perto de

V. Exa; meu querido amigo Sr. José Eugênio, Presidente do Sindicato das Empresas

de Turismo no Estado de Minas Gerais - Sindetur -, é alegria homenageá-lo hoje. Não

escondo minha emoção, porque, mais que autoridade neste segmento, você se

tornou amigo sincero e querido. Então, para mim é uma honra homenageá-lo hoje.

Meu querido amigo, Sr. Paulo César Marcondes Pedrosa, Vice-Presidente da

Confederação do Turismo e Presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e

Similares da Região Metropolitana de Belo Horizonte; Sr. Eberhard, Vice- Presidente

do Conselho Estadual de Turismo de Minas Gerais, também amigo; Sr. Arthur Viana,

Diretor de Eventos da Belotur, representando aqui não só o Presidente dessa

entidade, nosso querido Júlio Pires, mas também nosso Prefeito Márcio Lacerda; Sr.

Roberto Fagundes, Vice-Presidente do Convention Bureau, pessoa também

maravilhosa e tão atuante, representando o Presidente dessa entidade, Roberto

Noronha, também nosso amigo, e Vice-Presidente da Associação Comercial de

Minas Gerais, representando também nosso querido Sr. Charles Lofti, Presidente

dessa entidade. Cumprimento também todos os representantes dos segmentos, das

entidades, das associações, das comunidades que hoje nos honram com a presença

nesta Casa. Queridos amigos que nos acompanham também pela TV Assembleia,

que hoje tem sido este alto-falante, levando a voz dos representantes do povo mineiro

para seus representados. Sempre digo isso valorizando este meio de comunicação

tão importante, que é a TV Assembleia.

A nossa democracia representativa fica mais participativa, e deve ser assim a nossa
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busca, quanto mais se aproxima da população. Quer por meio da TV Assembleia ou

de outros veículos de comunicação indo até os lares das famílias mineiras, quer

trazendo estas para a Casa do povo para discussões, reuniões, debates e audiências

públicas. Nesta 16ª Legislatura, essa foi uma grande luta e tema da minha tese do

curso de Especialização em Poder Legislativo, que fiz pela PUC Minas e Escola do

Legislativo, em que tive a honra de ter a orientação do Prof. Anastasia. Pesquisei e

debati a participação popular na produção legislativa desta Casa. Portanto, ao

cumprimentar todos os presentes, faço-o também àqueles que nos acompanham em

centenas de Municípios da nossa querida Minas Gerais. Tive a oportunidade, nesses

três anos e meio de mandato na 16ª Legislatura, de ser autor de muitos projetos de

lei, alguns deles já convertidos em lei. São oito, e espero que, até o final desta

legislatura, nosso Projeto de Lei nº 4.230, que trata do incentivo à doação de sangue

no Estado de Minas Gerais - o qual julgo ser não só importante, mas fundamental e

de marca histórica para esta legislatura -, seja o nono projeto a se converter em lei.

Também tive oportunidade de ser autor de muitos requerimentos, homenageando

pessoas, entidades, comunidades, segmentos, movimentos. Nesta noite estou aqui,

como pessoa privilegiada, para homenagear o Sindetur. Fiz um discurso para ler, mas

gosto de deixar meu coração falar espontaneamente. Quando homenageamos as

empresas ou empresários, movimentos ou segmentos, exaltamos figuras ou grupos

que trouxeram benefícios ao Estado, mas que, de maneira especial, fizeram crescer

aquele segmento específico. No caso de hoje, a homenagem ao Sindetur vai além

daquele homenageado, porque alcança todos os beneficiados pelo fomento do

turismo em Minas Gerais. Hoje esta homenagem é quase uma declaração de amor

ao Estado de Minas Gerais, um reconhecimento não só da importância do turismo,

das empresas e do seu sindicato, mas da esperança que temos no turismo para uma

melhor condição de vida para o nosso povo. Na verdade, quem está sendo

homenageado é o povo mineiro. O turismo é o único setor cuja homenagem alcança

todos os segmentos da sociedade. Sabemos da importância de um sindicato que

reúne quase 2 mil empresários para fazer com que esse grande potencial de Minas

seja explorado e convertido em desenvolvimento, geração de renda e emprego.

É desnecessário ser repetitivo quanto ao que nos espera nos próximos seis anos.
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Teremos a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, em que Belo Horizonte

provavelmente será a principal sede do futebol. Estamos lutando, junto à

Arquidiocese de Belo Horizonte e com o apoio do governo de Minas, da Prefeitura e

da Câmara dos Vereadores, para trazer a Jornada Mundial da Juventude para Belo

Horizonte em 2014. Isso representaria em torno de 600 mil turistas de todos os

continentes. Para quem não tem familiaridade com a Jornada Mundial da Juventude,

ela é realizada de três em três anos e reúne, como no Jubileu da Juventude, em

Roma, em 2000, na Universidade de Tor Vergata, dois milhões e meio de jovens. A

expectativa, considerando a pré-jornada e a jornada, que será no Brasil, em 2014, é

que será realizada no Rio de Janeiro ou em Belo Horizonte. O setor de turismo terá

papel fundamental na decisão do Vaticano em relação a essa escolha. No coração, a

escolha foi feita, será em Belo Horizonte, que, por meio do nosso querido D. Walmor,

se propôs a sediar a Jornada Mundial da Juventude. Esse seria outro acontecimento

fantástico, maravilhoso. Tive oportunidade de não apenas participar do Encontro

Mundial da Jornada da Juventude, mas também de acompanhar como coordenador

da juventude. Precisaríamos de dossiê das condições de estradas, aeroportos,

hospedagens, hotéis, restaurantes e tantas outras coisas que sabemos estarem

ligadas a esse setor e hoje precisam ser mencionadas nesta homenagem que

fazemos ao Sindetur. Nos próximos seis anos e daí para a frente, sabemos de toda a

consequência destes eventos, que nos trazem a esperança de desenvolvimento do

nosso povo, crescimento da nossa economia, renda e emprego para as pessoas e

capacitação dos nossos profissionais. Muitas pessoas estão estudando outras

línguas; muitas escolas estão prestando aperfeiçoamento a funcionários e

empresários. Empregadas domésticas, donas de casa, taxistas, todas as categorias

serão beneficiadas por estes eventos que acontecerão em Belo Horizonte,

desdobrando-se em Minas Gerais, nas cidades históricas e demais cidades que serão

alcançadas posteriormente. Tudo isso nos faz refletir sobre a importância desta noite,

a importância de homenagear esse Sindicato, que tem à frente pessoa que, para

mim, tem tudo a ver com o turismo. Na minha concepção, para o turismo, antes de

haver infraestrutura, é preciso haver atrativo. Como fazem muito bem os espanhóis e

outros povos em relação ao turismo, que muitas vezes dão valor excessivo a coisas



____________________________________________________________________________
1021

que nem têm, mas conseguem dar brilho e atrair pessoas do mundo inteiro, que os

visitam, deixam seu dinheiro, sua contribuição, sua marca. Para mim, José Eugênio,

você tem esta característica. Quem o conhece quer ficar perto de você, quem o

conhece fica encantado com você, pois você é pessoa que transmite sinceridade e

lealdade e que cativa. Está estampado na sua cara que você não busca seus próprios

interesses. Para quem conhece o Sindetur, está clara a dificuldade com a qual vive e

luta essa entidade. Você fez outros empresários do setor crescerem muito mais que o

próprio Sindicato, no sentido de puxar para si o que há de melhor: as vitórias e as

glórias. Por isso faço menção a sua pessoa, considerando-o marco na caminhada do

nosso turismo em Belo Horizonte e em Minas Gerais.

Em poucas palavras, farei leitura, Sr. Presidente Doutor Viana: “Ser foro

permanente de debates e discussões dos problemas do mercado do turismo, visando

ao aprimoramento dos empresários do setor; prestar serviços de consultoria jurídica,

econômica, técnica e cultural para as empresas associadas; tomar iniciativas políticas

e estratégicas que abriguem as reivindicações da categoria empresarial; firmar

convênios, acordos e parcerias com os diversos órgãos públicos e privados

relacionados com o turismo”. Esses são os objetivos e a missão do Sindicato das

Empresas de Turismo no Estado de Minas Gerais - Sindetur-MG -, entidade que

homenageamos hoje, no mês comemorativo do seu 23º aniversário, cuja fundação

aconteceu em 30/6/87. Ele abrange 80% da indústria de turismo no Estado, com

aproximadamente dois mil empresários do turismo associados. O Sindetur tem forte

influência no desenvolvimento da indústria do turismo no País, por meio da Fenactur

e da CNTur, respectivamente Federação e Confederação, representativas dos

empresários do turismo no Brasil.

Eis a razão da nossa homenagem a esta grande organização, que tão

significativamente representa nossa sociedade e nosso Estado. O turismo emprega e

mobiliza muita gente; está envolvido na prestação de serviços às pessoas que,

aproveitando as férias, deslocam-se em busca de expansão, lazer e conhecimento de

outras culturas, mas também sua importância deriva de ser grande fator de

integração nacional e internacional, na medida em que propicia a migração humana

dentro e fora do País, ao mesmo tempo em que é indústria que contribui
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significativamente para o crescimento econômico do País, enquanto propicia e

estimula grandes inversões de capital, a fim de oferecer serviços de qualidade nas

áreas de transporte, hospedagem, gastronomia, entretenimento, expansão cultural e

outros serviços anexos a essa indústria. Nossa homenagem responde também ao

fato de o Sindetur existir, além de voltado para o social, também preocupado com a

preservação do meio ambiente. Nesse sentido parabenizamos seus dirigentes por se

preocuparem com a conscientização de seus membros, para a qual o Sindetur

assinou convênio com o Instituto de Desenvolvimento do Turismo - Indetur -, entidade

preocupada precisamente com o grave problema da contaminação ambiental.

Prezados dirigentes do Sindetur, aqui representados pela pessoa do nosso

Presidente José Eugênio, parabéns pelo que estão fazendo, pela sua grande

contribuição em favor do nosso Estado, do nosso povo mineiro e do nosso Brasil,

país com enorme potencial turístico, pela sua variada geografia, pelo seu povo tão

acolhedor, como reconhecem todos os turistas estrangeiros, pela sua riqueza cultural,

sua variada gastronomia, sua música, sua literatura, enfim, pela suas riquezas

naturais, seu potencial econômico, sua tremenda influência geopolítica. Nesta Casa,

do Poder Legislativo do nosso Estado, velamos por tudo isto, razão pela qual nos

orgulhamos e nos congratulamos quando vemos lideranças como vocês, tão

empreendedoras, e entidades como as suas, tão voltadas para os interesses do

nosso Estado, do nosso povo e do nosso país. É por esse reconhecimento e gratidão

que hoje homenageamos o Sindetur e fazemos votos que essa entidade continue

crescendo e fazendo crescer nosso Estado em dignidade, porque isso é o que busca

nosso povo.

Meus senhores e minhas senhoras, como Deputado Estadual que sou, hoje

representante de vocês, digo que uma das prioridades do meu mandato, enquanto

Deus me quiser na vida pública, será, por meio do desenvolvimento do turismo,

buscar mais condição e qualidade de vida para nossa população. Portanto esse

segmento está em meu coração. Aceitei, de bom grado, a indicação do meu nome

não só para ser Vice-Presidente da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo desta Casa, desde o início desta legislatura, como também ser um

dos dois membros do Conselho de Turismo do nosso Estado, representando a
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Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, cujo Vice-Presidente está aqui e é

o senhor Eberhard, com quem também tive bons momentos de discussão para o

desenvolvimento do turismo no Brasil. Daqui para a frente, não descansarei de lutar

por todo este potencial turístico. Sabemos do brilhantismo do nosso Governador

Aécio Neves e do nosso Governador Anastasia, que ligaram todos os Municípios de

Minas Gerais por via asfáltica.

Eles também revolucionaram a malha aérea, por meio da aviação regional. Com a

ampliação dessa linha regional, traremos turistas para o interior de Minas Gerais. As

cidades do interior, nos quatro cantos de Minas, serão beneficiadas. Sabemos da

qualidade do trabalho da nossa Secretária de Turismo. Porém sabemos também que

ainda estamos distante de alcançar o ideal do nosso potencial. Minas Gerais, com

certeza, de todos os Estados do Brasil é aquele que tem condição de absorver muitos

turistas. E muito mais do que hoje faz, não só para o turismo de lazer, mas também

para o turismo de negócio. Isso depende da participação da sociedade civil

organizada, do segmento de vocês, hoje aqui representado pelo Sindetur.

Precisamos de vocês para que Minas Gerais alcance o topo na exploração do turismo

no Brasil e para que, assim como tem avançado nos outros setores, possa, cada vez

mais, por meio do turismo, enriquecer-se, enriquecendo assim o seu povo.

Não posso deixar de agradecer aos parceiros deste evento, que foram a Azul

Linhas Aéreas Brasileiras, a CVC Minas, a Nasa Engenharia, a Rouxinol Turismo e

Show Vip, do meu querido amigo Fernando Joly. Quero marcar, e sempre o faço,

agradecendo também à Consultoria da Casa, aos servidores que nos ajudaram a

organizar este evento, assim como a meus assessores, que, com tanto carinho e

também um carinho demonstrado para com o José Eugênio, prepararam esta

solenidade. Sempre marco a presença de uma pessoa que me acompanha desde

antes de eu nascer, o meu pai. Em todos os eventos para a realização dos quais sou

o autor do requerimento, em homenagens ou acontecimentos importantes, ele está

sempre presente como aquele que me dá uma direção ética e moral. Como dizia ao

Pe. Marcelo Rossi, com quem tenho o prazer de conviver há anos, trabalhando na

evangelização por este Brasil afora, porque ele também faz questão de, em todos os

eventos, ter ali, mesmo que nos bastidores, seu pai e sua mãe, dois grandes amigos.
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Da mesma forma, sinto-me alegre de poder, sendo representante do povo mineiro,

hoje algo tão sublime, tão importante, de tamanha responsabilidade, ter também

minha família me sustentando ali, como essa reserva moral.

Por tudo isso, agradeço a Deus a oportunidade de ser o autor deste requerimento.

Agradeço a oportunidade de estar aqui nesta noite festiva e aproveito para

parabenizar toda a Casa e aqueles que compõem a Mesa. Mais uma vez, aplaudo o

Presidente do Sindetur, José Eugênio de Aguiar. Muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Doutor Viana, representando o Presidente

da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao Sr. José

Eugênio Aguiar, Presidente do Sindetur-MG, de placa alusiva a esta homenagem. A

placa a ser entregue traz os seguintes dizeres: “Os efeitos do trabalho bem realizado

são mais evidentes quando refletem a força da categoria profissional que o

desenvolve. Focado no aprimoramento dos agentes de viagem, o Sindicato das

Empresas de Turismo no Estado de Minas Gerais tem exercido competentemente

sua missão de representar, desde sua fundação, em 1987. A Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais dirige esta homenagem ao Sindetur-MG, por sua eficiente

atuação em favor dos anseios da classe profissional que se dedica ao

desenvolvimento do turismo no Estado”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida também o Deputado Eros Biondini, um

dos autores do requerimento que suscitou esta bela reunião na noite de hoje em

homenagem ao Sindetur, a participar da entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. José Eugênio Aguiar

Exmo. Deputado e amigo Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, que tive o prazer de conhecer no evento do

Paulo César Pedrosa, representando o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente

desta Casa; Exmo. Sr. Vereador Fred Costa, meu amigo, representando a Câmara

Municipal de Belo Horizonte, pela qual fomos condecorados e homenageados em

uma reunião solene pelos 20 anos do Sindetur, por quem tenho uma grande

admiração, respeito e carinho, e, depois de tudo isso, ainda concedeu à minha
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pessoa, sem merecimento, o título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte - então

agradeço ao Fred de coração -; Exmo. Sr. Paulo César Marcondes Pedrosa, Vice-

Presidente da Confederação Nacional do Turismo - CNTur - e Presidente do

Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte e Região

Metropolitana - Sindhorb -, meu amigo de tantas lutas; Roberto Luciano Fortes

Fagundes, Vice-Presidente do Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau, meu

amigo de muitas lutas, cujo nome já consta no meu discurso em todos os eventos do

Sindetur porque sei que ele nunca me dá o bolo. Ele acabou de chegar de viagem, e

a mulher dele só tem a foto, pois ele não tem mais tempo de chegar em casa.

Agradeço sua presença, de coração. Ele é Presidente do nosso Clube do Feijão

Amigo, conseguindo reunir multidões nos hotéis de Belo Horizonte, no Brasil e no

exterior, representando o Presidente da entidade do Convention & Visitors Bureau de

Belo Horizonte, meu amigo Roberto Noronha Filho, que está em Foz do Iguaçu.

Nosso amigo Roberto também é Vice-Presidente da Associação Comercial. Se eu

fosse falar sobre ele, ficaria aqui a noite inteira. Meu amigo Arthur Viana, Diretor da

Belotur, com quem sempre brinco quando nos encontramos, dizendo que todas as

praças e ruas de Belo Horizonte têm o nome dele. Isso é merecido, porque ele é

formidável. Meu amigo Eberhard Hans, Vice-Presidente do Conselho Estadual de

Turismo, também nosso grande guru, mentor e professor no Conselho Estadual de

Turismo; meu amigo Marcos Frota; meu amigo Eujácio; meu querido Presidente

Baques Sanna; meu amigo Nazareno; Arnaldo; Aldo Ribeiro; Vicente Maia; Dorothea

de Souza Messias; Joaquim, do Ministério do Turismo, meu grande incentivador;

Roberto Aguiar; Pedro Galvão, que neste mês completa 80 anos - Sr. Pedro,

parabéns para o senhor -; meus amigos, se for falar o nome de cada um, ficarei a

noite inteira aqui, e o Presidente da Mesa vai correr conosco. Então cumprimento a

todos na pessoa do Deputado Eros Biondini, tomando a liberdade para cumprimentar

o pai, Sr. João Biondini: parabéns pelo grande filho que tem; sabemos que ele é

cercado das maiores bênçãos de Deus e de Nossa Senhora. Que, em todo lugar que

esteja, Eros, Nossa Senhora te cubra de bênçãos e te proteja, porque você é alguém

que só constrói e leva amor aos rincões de Minas Gerais e do Brasil.

Deputado Eros Biondini, é sua culpa eu estar tremendo aqui, agora, como também
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da Deputada Gláucia Brandão e do Deputado Vanderlei Miranda. A responsabilidade

é muito grande, meus amigos, porque são três Deputados que tiveram a iniciativa de

homenagear o nosso Sindetur. São 23 anos de muito trabalho, muita dedicação, com

o nosso amigo e querido Geraldo Mariano - que Deus o tenha -, que fundou o

Sindetur conosco. Ele sabia que, quando estava com a pastinha debaixo do braço

indo para Brasília, o trabalho seria árduo, mas compensador. Por isso estamos aqui

hoje. Deus é onipotente e onipresente e sabe que trabalhamos com amor, carinho e

dedicação, quando deixamos a família em casa. O meu menino Samuel, de 8 anos,

dizia: “Pai, vem brincar comigo”; “Pai, vamos jogar bola?”; “Pai, quero nadar”. E o pai

simplesmente tinha de falar: “Filho, o papai vai para uma reunião” ou “Filho, o papai

vai viajar”. Mas é gostoso, porque a minha esposa Maria de Lourdes me apoia de

manhã, de tarde e de noite, assim como o meu filho Hebert, que acabou de se formar

em ciências contábeis. Eles são o meu esteio, a minha fortaleza, porque, na verdade,

sem família ninguém é nada; sem família ninguém vive tranquilo; ninguém bate a

cabeça no travesseiro e dorme, mesmo que a família tenha ovelhas negras, tenha

problemas, e todo o mundo os tem.

Estive ouvindo pela Itatiaia hoje que o maior presente que Deus nos deu é a vida e

que a vida é uma empresa. Então nunca vou deixar a minha empresa quebrar nem

falir. Posso ter trocado marca-passo por oito vezes, mas continuo de pé, valente.

Quem me salva primeiro é Deus e, depois, a Dra. Leonor, o Dr. Marcus Vinícius e o

Dr. João Mendes, que são os meus esteios e trocam o meu marca-passo de seis em

seis anos - por isso eu os visito de seis em seis meses. Na última vez, fiquei no CTI

por cinco dias - vocês não precisam chorar porque contarei essa história com alegria -

, quando lá chegou uma menina de 12 anos, muito ruim. Eu também estava lá

precisando que o marca-passo fosse trocado, pois o meu coração é preguiçoso

desde criança, mas comecei a rezar por aquela criança, porque o Brasil precisa das

crianças, o futuro de amanhã. Já estou com 50 anos; já estou passando o bastão

para os meus filhos e penso que precisamos das crianças.

A vida é para ser vivida. Não adianta a pessoa ter milhões em dinheiro, mas não ter

amigos. Costumo brincar com todo o mundo, com o Paulo Roberto, da Fethemg, com

quem falo sempre, que é melhor ter 10 amigos que 10 milhões, porque, com 10
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milhões, você não consegue 10 amigos, mas, com 10 amigos, você consegue 20

milhões, 30 milhões; não precisa nem ganhar na Sena.

Por isso estou aqui, Deputados Eros Biondini e Doutor Viana; Vereador Fred; Srs.

Eberhard; Paulo César; Arthur; Roberto; meus pais, irmãos, minha família, que se

encontra aqui reunida; meu irmão Luiz Carlos, que estava com problemas e, graças a

Deus, está sarando; enfim, todos vocês.

Na nossa família, são nove filhos, criados por meu pai, que trabalhou como trocador

na Viação Sertaneja, ganhando salário mínimo, porém estamos aqui hoje, todos

formados. Saí de um arraial, perto de Abaeté, de nome Serra do Palmital, e percorria

6km, a pé, para cursar o 1º ano, na companhia do meu irmão Joaquim - eu não podia

ir sozinho, porque tinha apenas 6 anos de idade à época, por isso ele me

acompanhava. E isso para quê? Para vencer na vida. Quem não estuda vai ser chapa

de caminhão, não no mau sentido, mas porque o estudo nos leva a grandes

conquistas, a grandes vitórias.

Deputado Eros Biondini, vou proferir uma leitura, são oito folhas, mas a letra é

grande, por isso será rápido.

Exmo. Vice-Presidente Deputado Doutor Viana, representando o Deputado Alberto

Pinto Coelho, Presidente desta Casa, é um prazer imenso estar hoje nesta Casa, que

nos representa, a nós, mineiros. Nós que, a cada eleição, votamos confiando em

cada Deputado que se espalha por este Plenário e que se senta à mesa para votar os

projetos de Minas Gerais. Cumprimento o Deputado Estadual Eros Biondini, mentor

desta honraria, membro da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo desta Casa, representante da Igreja Católica, fundador do Movimento

Católico Mundo Novo, entidade que admiro - aliás, já tive o prazer de ser levado lá -,

meu amigo e irmão em Cristo, nosso futuro candidato à Câmara Federal, o qual irá,

com certeza, representar o turismo de Minas e do Brasil com competência,

honestidade e seriedade; o Vereador Fred Costa, que muito estimo; o Sr. Roberto

Luciano Fortes Fagundes, irmão do meu amigo Abel Fagundes, que hoje se encontra

em Caxambu curtindo aquelas águas maravilhosas, Vice-Presidente da Associação

Comercial de Minas Gerais, Secretário do governo para assuntos do turismo

internacional e Presidente do Clube do Feijão Amigo em Minas Gerais, meu grande
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amigo, batalhador incansável pelas causas do turismo em Minas Gerais; o Sr.

Eberhard Hans, Vice-Presidente do Conselho Estadual de Turismo de Minas Gerais,

também amigo e batalhador pelo turismo no Estado; e o Sr. Paulo César Marcondes

Pedrosa, Vice-Presidente da CNTur, amigo e companheiro, também Presidente do

Sindhorb, a quem parabenizo pela belíssima sala inaugurada - em nome do nosso

grande amigo e Presidente da CNTur, Nélson de Abreu Pinto -, sala esta que irá

profissionalizar, treinar e capacitar, por ano, 10 mil profissionais do turismo para o

Estado de Minas Gerais. E, na pessoa do Sr. Paulo César Marcondes, cumprimento

todos os amigos, Presidentes de entidades e associações do “trade” turismo de Minas

e do Brasil. E tomo a liberdade para, na pessoa do meu pai, João Otaviano de Aguiar,

o famoso João Vermelho, hoje com 75 anos, e de minha mãe, Maria Corrêa da Silva

Aguiar, cumprimentar todos os amigos e familiares.

Meus queridos pais, João Otaviano e Maria Corrêa, meus irmãos e minhas irmãs,

nossa união familiar está fincada no alicerce do nosso Senhor Jesus Cristo e de

nossa Mãe celestial, Nossa Senhora. A toda a minha diretoria aqui presente, Vicente

Maia do Prado, Dorotheia de Souza Messias, Hélio Guimarães, Maria de Lourdes

Ferreira Aguiar, Hebert Eugênio Aguiar, Aldo do Vale, Roberto Fernandes Aguiar,

Gilmar Fonseca, o nosso Dino, Sueli Schuab, Oswaldo Fortini, Renato Lage, José

Miguel Lamounier, Adolfo César Mariano, filho do saudoso Geraldo Mariano, Pedro

Rocha Galvão, Cristiano Cançado, de Montes Claros, Ernani Souza e Eduardo

Machado, muito obrigado pelo apoio que me dão diuturnamente.

É com a força e a confiança de vocês que estou aqui, com as pernas tremendo,

mas representando nossos associados em todo o Estado. Minha terna e querida

esposa Maria de Lourdes Ferreira Aguiar, meus filhos Herbert e Samuel - minha

quase norinha Maria Clara -, razão do meu viver e do meu sorriso, senhoras e

senhores, boa noite.

Agradeço a Deus por estarmos reunidos hoje nesta Casa, que zela pelo povo

mineiro. Em 3/2/87, a então Associação das Empresas de Turismo no Estado de

Minas Gerais deu um dos maiores passos rumo às conquistas. Por meio de histórica

assembleia realizada nessa data, tornamo-nos sindicato, com a missão de zelar pelo

desenvolvimento do turismo mineiro e pelos direitos e anseios daqueles que devotam
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suas vidas trabalhando para que ele cresça e tenha o merecido destaque de que hoje

nos orgulhamos. No dia 30 de junho desse mesmo ano, o Ministro Almir Pazzianoto

assinou a carta sindical, oficializando o Sindicato das Empresas de Turismo no

Estado de Minas Gerais - Sindetur-MG - como legítimo órgão representativo das

empresas de turismo no solo de nosso Estado, o 6º sindicato do turismo do Brasil,

possibilitando a instalação da entidade nacional de grau superior do turismo,

Federação Nacional de Turismo - Fenactur -, cujo Presidente é nosso amigo e guru

Michel Tuma Ness, o Michelão. Ele está em Foz do Iguaçu e não pôde estar conosco

nesta noite. O documento, publicado no “Diário Oficial da União” em 17/8/87, foi

pendurado na parede de nossa sede, no dia 21 de outubro desse ano. Essa carta

continua no mesmo lugar, tal qual foi colocada pelo nosso saudoso Geraldo Mariano,

para quem peço uma salva de palmas. Ela representa nossas conquistas, nossa luta

e, acima de tudo, nossa união para tornar o negócio do turismo mineiro sempre mais

forte.

Vinte e três anos se passaram desde que o sonho de nosso amigo Geraldo e de

tantos outros se concretizou. Hoje, no Sindetur, que tenho muito orgulho de presidir,

junto com a nossa diretoria e as colaboradoras Lourdes, Virgínia e Maria Clara,

continuamos trabalhando ardorosamente para oferecer a todos os empresários de

turismo no Estado as oportunidades, o respeito e a dignidade que merecem e lutaram

para conquistar. Nos dias atuais, a bandeira do associativismo tremula alta e se

fortalece continuamente, tornando-se realidade promissora, dando boas-vindas a um

futuro de vitórias e superação.

Caros empresários do turismo, na nossa gestão muito conseguimos realizar e muito

mais realizaremos em prol dos empresários e para o turismo de Minas Gerais. Somos

membros efetivos do Conselho Estadual de Turismo; participamos e contribuímos nas

discussões, principalmente quando os assuntos tratados dizem respeito ao setor de

agências e operadoras de turismo e transportadoras turísticas. É graças a essa

participação que nossas instituições e nossos segmentos são conhecidos,

reconhecidos e respeitados no mercado e no governo de Minas. O Conselho Estadual

de Turismo é órgão superior de assessoramento e integração da Secretaria de

Turismo de Minas Gerais, que tem por finalidade promover estratégias para
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desenvolver a política pública de turismo no Estado mineiro. Somos membros do

Conselho de Turismo da Associação Comercial de Minas Gerais graças ao convite do

Roberto Fagundes. Somos membros efetivos da CNTur e da Fenactur, em que sou

Diretor. Mas nossa luta não terminou, pois para tanto é necessária a justa

contrapartida de nossos governantes, por meio de subsídios, isenção de IPI,

desconto no IPVA igualmente aos taxistas, pois cerca de sete mil veículos estão a

serviço do turismo em nosso Estado.

A Copa de 2014 está batendo a nossa porta, e é necessário que governo e

iniciativa privada unam forças, inteligência, competência, vontade, dinamismo e

empreendedorismo, para fazermos o que todos esperam dos mineiros, que é recebê-

los com muito carinho, hospitalidade e amor.

Convido todos os empresários de turismo a realizarem suas reuniões de negócio na

mesa que é de todos nós e que está preparada para ampará-los e estimulá-los no

seu crescimento. Essa mesa está instalada na sede do seu sindicato, o Sindetur-MG,

a nossa verdadeira casa de trabalho.

Quero, em nome do Sindetur e em meu nome, agradecer aos parceiros deste

evento: Azul Linhas Aéreas, na pessoa do meu amigo Joaquim Domingos de Oliveira,

que acordou hoje às 3 horas da madrugada para estar aqui conosco - essa empresa

tão jovem já está ligando Minas Gerais a todo o Brasil, especialmente com dois voos

diários e diretos para o Nordeste, Fortaleza e Recife, uma carência dos mineiros -;

CVC Minas Gerais, nas pessoas de Welter Mathias, Francis Pereira e Rodrigo Paes -

essa empresa completou 38 anos de serviços prestados ao turismo de Minas e do

Brasil -; Nasa Engenharia, nas pessoas do meu amigo e cliente Arnaldo Gontijo e

Nazareno Gontijo, abaetense de coração como nós - essa empresa é parceira da

Petrobras e está a serviço da nação brasileira -; Rouxinol Transporte de Pessoal, do

meu amigo Júlio César Diniz - essa empresa completa 20 anos em 2010,

transportando o progresso de Minas e do Brasil -; Show Vip, do meu amigo Fernando

Joly, nosso representante na televisão mineira, paulista e - por que não - brasileira, a

quem agradecemos o apoio em todos os nossos eventos - peço-lhe para fazer com

que eu fique bonito ao filmar, porque sou feio; Maranhão fotógrafo, nosso Presidente,

Buteco do Maranhão; Joãozinho fotógrafo, representante dos fotógrafos mineiros aqui
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nesta Casa; Buffet Zana Festas, na pessoa da Sra. Elzana; Cerimonial da

Assembleia, na pessoa da Srta. Cleir, pela dedicação e competência; gabinete do

Deputado Eros Biondini; jornalista Glayson Ramos, a quem parabenizamos pela

criação do nosso fôlder; enfim, todos os participantes. Que nosso Senhor abençoe e

multiplique os frutos do turismo em Minas Gerais. Muito obrigado. Boa noite.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a dupla sertaneja Fred e Paulinho, que

interpretará as seguintes músicas: “Tocando em frente”, de Almir Sater e Renato

Teixeira; “Saudade da minha terra”, de Goiá, cantor e compositor mineiro de

Coromandel; e “Não aprendi a dizer adeus”, do compositor Joel Marques.

O Sr. Paulinho - Obrigado a todos. Tivemos o cuidado de buscar músicas regionais,

que são amadas e veneradas por todos os mineiros, grandes influenciadores da

música sertaneja no Brasil.

O Sr. Fred - Com certeza; e da música popular brasileira. Temos grandes artistas e

cantores de Minas Gerais. Temos o privilégio de ser de Coromandel, terra amada do

Noroeste mineiro. Sou de Paracatu, ao lado. Vamos cantar uma música de um

grande compositor mineiro, Goiá, uma referência na música sertaneja.

O Sr. Paulinho - É a música sertaneja fazendo turismo no Brasil todo.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Vamos trabalhar, senão vamos ficar ouvindo música a noite toda. Parabéns à dupla,

muito bem-escolhida pelo Deputado Eros Biondini, que também entende do riscado,

pois é do “trade” musical. Parabéns, Eros. Essa é uma dupla extraordinária.

Desejamos muito sucesso à dupla sertaneja Fred e Paulinho.

Cumprimento, com muita alegria, nossa amiga Jô Moraes, ex-Deputada Estadual e

Deputada Federal de todos nós, mineiros. Cumprimento, com muita alegria, o

Vereador Fred Costa, amigo, jovem, atuante liderança belo-horizontina - desejo-lhe

muito êxito em sua caminhada e em toda a sua vida, Fred. Quero também

cumprimentar o amigo, pessoa que prezo muito, Paulo César Marcondes Pedrosa,

Vice-Presidente da Confederação Nacional de Turismo e Presidente do Sindicato de

Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte e Região Metropolitana -
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Sindhorb -, que também enriquece a nossa Mesa; o ícone do turismo mineiro

Eberhard Hans, Vice-Presidente do Conselho Estadual de Turismo de Minas Gerais;

Arthur Viana, Diretor de Eventos da Belotur - e eu lhe disse que ele é gente boa, pois

Viana ruim não nasce -, representando o Júlio Pires, Presidente dessa entidade, e o

Prefeito Márcio Lacerda, meu amigo - sua presença na nossa sessão solene é uma

alegria para todos nós. Cumprimento ainda o Roberto Fagundes, Vice-Presidente do

Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau - é uma alegria muito grande a sua

presença; já temos convivência. Hoje estou na Vice-Presidência, mas também

participei da Comissão de Turismo, onde ficamos conhecendo a turma e não tem jeito

de não gostar deles e delas. Esse é um grupo, um “trade” extraordinário, que cativa

todos nós. O Roberto Fagundes é essa pessoa cativante, que trabalha efetivamente,

e não apenas pelo turismo do nosso Estado. É uma alegria tê-lo aqui, Roberto,

representando o Roberto Noronha Filho, que preside essa entidade. Você, como

Vice-Presidente da nossa ACMinas, representa também a pessoa da minha mais alta

consideração, o Presidente Charles Lotfi. Leve um grande abraço aos dois.

Queremos dizer aos Deputados que deram origem ao requerimento que foi votado

por todos aqui, na Assembleia - Deputada Gláucia Brandão e Deputado Vanderlei

Miranda, que o avalizaram, e Deputado Eros Biondini, autor do requerimento -, que

ficamos muito felizes com sua iniciativa. Eros Biondini, considero-o pessoa

predestinada; hoje Deputado Estadual, faz excelente trabalho na Assembleia e no

nosso Estado, levando suas contagiantes mensagens de alegria, sua mensagem

evangelizadora. Você tem missão importante aqui; se for para o bem de todos nós,

que seja também companheiro da Jô Moraes na Câmara dos Deputados, no próximo

mandato. Muito êxito na sua vida, muito sucesso, e que Deus o abençoe sempre.

Cumprimento a família mineira, na terra do seu pai, nosso amigo Sr. João, que está

sempre presente. O Sr. João vem aqui, vai a Curvelo também, minha terra. Ele

buscaria voto para ser estadual; agora você foi para federal, Sr. João. Pode voltar

mais a Curvelo, viu? É alegria vê-lo aqui conosco. Cumprimento a família do nosso

Presidente e todas as famílias mineiras, na pessoa de sua esposa, D. Maria de

Lourdes, e seus queridos pais, como você carinhosamente nos confidenciou. Há

alguma explicação aqui, e depois saberemos, porque se tem de respeitar os 75 anos
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dele, não é? D. Maria Corrêa, com quem forma este casal extraordinário, pais

também de Herbert e Samuel. Como pediatra, cumprimento meus amiguinhos aí,

seus netos João Pedro e Samuel. Parabéns às crianças, aqui representadas por

vocês dois. Finalmente, também cumprimento o representante da imprensa, os

funcionários da imprensa, os funcionários da Casa e os funcionários da TV

Assembleia, bem como a todos os que nos veeem pela TV Assembleia, aos que

vieram prestigiar e a muitas autoridades desta área tão importante do

desenvolvimento do nosso Estado, que é o turismo.

Em clima de Copa do Mundo, na expectativa de que nossa Seleção se sagre mais

uma vez campeã, na festiva África do Sul, estamos todos, de alguma forma,

envolvidos no projeto do Brasil de patrocinar a próxima competição maior do futebol,

em 2014. O envolvimento que nos diz respeito, nesta solenidade em que

homenageamos o Sindicato das Empresas de Turismo no Estado de Minas Gerais, é

a preparação para divulgarmos nosso potencial turístico, Presidente Eugênio, a quem

cumprimento também, assim como a toda a diretoria. Vocês fazem esse trabalho

extraordinário no Sindicato e têm a vida dedicada a isso, como você se expressou -

teve até de dar suporte a seu coração para aguentar a potência do turismo em Minas

Gerais. Então, divulgaremos nosso potencial turístico e construiremos a estrutura

necessária para seu melhor aproveitamento, tendo em vista o efeito irradiador da

escolha de Belo Horizonte como uma das sedes dos jogos da próxima Copa.

Atenta às questões vinculadas ao desenvolvimento do Estado, a Assembleia

Legislativa de Minas acompanha as mobilizações e as reivindicações do setor,

principalmente por meio de sua Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo, que tem aqui a presença, na nossa Mesa e no nosso Plenário, de

seu Vice-Presidente e autor do requerimento, Deputado Eros Biondini.

Somente neste mês, apontamos três iniciativas da Comissão de Turismo com o

propósito de preparação para 2014. A primeira foi a audiência pública realizada em

Santana dos Montes, que, com outras oito cidades da região Central do Estado,

integra o Circuito Turístico de Vilas e Fazendas, que tem como atrativos hotéis e

pousadas instaladas em construções do séc. XVIII e belas paisagens naturais. Outra

iniciativa foi a aprovação de requerimento visando à inclusão de Minas Novas no
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roteiro da Estrada Real e à criação do circuito turístico das pedras preciosas, que

beneficiaria todo o Vale do Jequitinhonha, buscando também seu desenvolvimento.

Uma terceira iniciativa da Comissão de Turismo, neste mês, foi a audiência pública

em Três Corações, com o objetivo de discutir as potencialidades turísticas do

Município, assim como de todo o Sul de Minas. Também foram visitadas com a

mesma intenção, nos meses anteriores deste ano, as cidades de Ouro Preto, Serro e

Monte Sião.

Sabemos que o Sindetur-MG também está empenhado em mobilizar as empresas

do setor com vistas à Copa do Mundo de 2014, participando de encontros com

especialistas, consultores e representantes governamentais, debatendo as melhores

formas de incrementar a cadeia econômica de prestação de serviços turísticos. Trata-

se naturalmente de grande oportunidade de consolidar Minas Gerais como importante

destino turístico, não apenas no mercado nacional como também no plano

internacional, e ainda de estimular a própria população mineira a conhecer melhor as

riquezas culturais e naturais do Estado. Temos amplo leque de atrações turísticas a

serem mais bem exploradas, a exemplo das cidades históricas, das estâncias

hidrominerais, das tradições e festas populares, das manifestações artísticas como o

artesanato, da culinária típica, das fazendas seculares e da diversidade do patrimônio

ambiental, no qual se destacam parques com reservas florestais, lagos, cachoeiras,

grutas e trilhas.

O turismo é hoje reconhecido como atividade econômica altamente positiva, por sua

contribuição à geração de emprego e renda, à inclusão social, à redução dos

desequilíbrios regionais, à integração entre pessoas de cidades, Estados e países

diferentes, além de ser particularmente indutor do desenvolvimento sustentável.

Mesmo apresentando números ainda pouco expressivos, diante do elevado potencial

do Estado, o turismo mineiro vem evoluindo gradativamente nos últimos tempos,

graças à atuação de instituições como a que recebe hoje, muito merecidamente, esta

homenagem prestada pela Assembleia Legislativa.

Há 23 anos, o Sindetur-MG vem trabalhando pela valorização e pelo crescimento

das empresas desse campo da nossa economia, buscando representá-las junto aos

poderes públicos e à sociedade, assessorando-as em questões de natureza técnica e
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jurídica, firmando convênios e parcerias, capacitando seus profissionais, constituindo-

se como foro permanente de debates sobre a atividade turística. Estive presente na

inauguração de sua escola de qualificação de funcionários para essa área. Nas

pessoas do Presidente da entidade, José Eugênio Aguiar, e de todos os membros de

sua diretoria, cumprimentamos e parabenizamos todos os seus dirigentes e todas as

empresas a ela filiadas, em reconhecimento desta Casa à sua imprescindível

contribuição para o desenvolvimento do Estado. Parabéns e 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 21, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 2/6/2010

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eros Biondini,

Fábio Avelar e Wander Borges (substituindo o Deputado Antônio Carlos Arantes, por

indicação da Liderança do BPS), 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 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.

A seguir, comunica o recebimento de correspondência dos Srs. Alexandre Silveira e

Bonifácio de Andrada, Deputados Federais; e José Elcio Santos Monteze, Diretor-

Geral do DER-MG, publicada no “Diário do Legislativo” em 20/5/2010. 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 6.188, 6.208, 6.209 e

6.212/2010. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação
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Final do Projeto de Lei nº 4.340/2010. 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. (16): em que solicita seja encaminhado à Secretaria

de Turismo - Setur - pedido de informações sobre as ações de apoio realizadas e

programadas para comercialização de destinos nos Municípios do Circuito Turístico

das Pedras Preciosas, especialmente Minas Novas; seja encaminhado ao Ministério

do Turismo pedido de providências sugerindo a criação de um Circuito do

Descobrimento, ligando Porto Seguro (BA) às cidades de Minas Gerais

historicamente relacionadas à exploração de ouro e pedras preciosas; seja

encaminhado à Secretaria de Transportes e Obras Públicas - Setop - pedido de

informações sobre a inclusão do aeroporto-pista de Minas Novas no Programa Minas

Avança; seja encaminhado à Setop e à Secretaria de Meio Ambiente pedido de

informações sobre o projeto da Barragem Santa Rita, em Minas Novas; seja

encaminhado ao Ministério dos Transportes e ao DNIT pedido de informações e

providências a respeito da disponibilização de recursos para reformas da BR-367;

seja encaminhado à Setop pedido de informações sobre a construção do terminal de

passageiros do Aeroporto do Município de Capelinha no âmbito do Programa Minas

Avança; seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para

reformar o sobrado Dário Magalhães, em Minas Novas; seja realizada visita à

Secretária de Turismo para discutir a inclusão de Minas Novas no Programa Estrada

Real; seja encaminhado à Copasa-MG pedido de providências para a manutenção da

Represa das Almas, em Minas Novas; seja realizada reunião de audiência pública

com a Setur e as Prefeituras de Teófilo Otôni, Nanuque, Minas Novas para discutir a

elaboração de um projeto turístico para a Estrada de Santa Clara; seja encaminhado

à Setur pedido de informações sobre as ações realizadas e programadas para a

sinalização turística dentro de Minas Novas; seja encaminhado à Setop pedido de

informações sobre as ações realizadas ou programadas para a pavimentação

asfáltica das rodovias que ligam o Município de Minas Novas à comunidade de

Coqueiro Campo e a Cachoeira do Fanado; seja encaminhado à Secretaria de

Cultura pedido de providências para restauração do teto da Igreja de Sant`Ana, no
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Município de Santana dos Montes; seja encaminhado à Setur pedido de providências

para incluir, na revisão do PPAG, ação referente à construção de museu de

tecnologia rural em Santana dos Montes; seja encaminhado ao Presidente da ALMG

pedido de providências para incluir, na programação da TV Assembleia, "spots" dos

atrativos dos Municípios integrantes dos circuitos turísticos do Estado; e seja

realizada reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas para debater soluções inovadoras para o transporte

público na 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, 16 de junho de 2010.

Fábio Avelar, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.487/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar denominação à escola estadual de ensino médio localizada no Município de

Patos de Minas.

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

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

Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.487/2010 tem por escopo 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.

A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pelo colegiado dessa

escola estadual, o qual, em reunião realizada em 4/5/2009, homologou pela
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unanimidade dos votos de seus membros a indicação do nome de Eustáquio José da

Silva para denominar aquela unidade de ensino.

O homenageado, natural do Município de Patos de Minas, notabilizou-se por sua

preocupação com o bem-estar do povo patense, sempre trabalhando pela união de

todos na busca coletiva do bem comum e amparando cada um com palavras de

incentivo, conforto e amizade.

Inúmeros são os benefícios que ele carreou para a população, dentre os quais

destaca-se a reativação do antigo prédio escolar na comunidade de Alagoas, para a

instalação do segundo endereço da Escola Estadual Professora Elza Carneiro

Franco, com a finalidade de atender aos alunos de ensino médio na zona rural.

Em reconhecimento ao seu trabalho, é justo lhe seja prestada homenagem

duradoura pelo empréstimo de seu nome para denominar o referido bem público.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.487/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2010.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.492/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Independente Esporte Clube, com sede no Município

de Capelinha.

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 4.492/2010 pretende declarar de utilidade pública o

Independente Esporte Clube, com sede no Município de Capelinha, entidade sem fins

econômicos, cujo objetivo principal é proporcionar a difusão de atividades cívicas,



____________________________________________________________________________
1039

culturais e desportivas, principalmente o futebol.

A entidade pratica as modalidades do esporte amador, buscando competir em todas

elas, inclusive no futebol feminino, e promove eventos de caráter social e cultural.

O desenvolvimento de programas que unem o esporte e o lazer com educação são

grandes aliados no combate à inatividade da população, gerando autonomia e

segurança, além de fomentar o 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 4.492/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2010.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.525/2010

Comissão de Saúde

Relatório

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

utilidade pública o Centro de Recuperação a Dependentes Químicos e Álcool de

Patos de Minas, com sede no Município de Patos 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 determina o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.525/2010 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Recuperação a Dependentes Químicos e Álcool de Patos de Minas, com sede no

Município de Patos de Minas. Entidade civil sem fins lucrativos, de caráter

assistencial, o referido centro possui como finalidade principal prestar assistência aos

dependentes químicos de qualquer natureza.

No cumprimento de seus objetivos programáticos, a instituição mantém um núcleo

de abrigo para a recuperação de seus assistidos, os quais recebem orientação e
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acompanhamento de profissionais especializados a fim de ressocializá-los, bem como

promove campanhas preventivas e programas de combate ao uso de drogas, álcool e

substâncias químicas em geral.

Dessa forma, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.525/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2010.

Fahim Sawan, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.565/2010

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora do Carmo de

Carmópolis de Minas, com sede no Município de Carmópolis de Minas.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.565/2010 pretende declarar de utilidade pública a Santa Casa

de Misericórdia Nossa Senhora do Carmo de Carmópolis de Minas, com sede no

Município de Carmópolis de Minas, que possui como finalidade prestar relevantes

serviços aos habitantes locais. Na consecução de seus propósitos, presta assistência

médico-hospitalar, laboratorial e ambulatorial a quantos procurarem seus serviços,

oferecendo atendimento gratuito aos mais carentes; mantém organismos

assistenciais, educacionais e de saúde; desenvolve atividades de ensino e pesquisa

científica, visando ao aprimoramento da assistência à saúde, à educação e ao

desenvolvimento social; celebra convênios com a iniciativa privada e com entidades

públicas para subsidiar suas iniciativas.
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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 4.565/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2010.

Fahim Sawan, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2010

ATAS

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

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

16/6/2010

Às 15h15min, 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 debater, em audiência pública, os resultados da Conferência Nacional de

Comunicação, realizada em Brasília, no período de 14 a 17/12/2009. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Edivaldo Amorim

Farias, Presidente da Associação Brasileira de Canais Comunitários; Kalled Edjail

Adib, Superintendente de Operações da Rede TV, representando o Sr. Amilcare

Dallevo Junior, Presidente da Associação Brasileira de Radiodifusores; Paulo

Henrique Amorim, jornalista da Rede Record e Coordenador do “blog” Conversa

Afiada; Lidyane Ponciano, jornalista, representante do comitê mineiro do Fórum

Nacional pela Democratização da Comunicação; Altamiro Borges, Presidente do

Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé; Nascimento Silva, radialista,

Presidente da Federação dos Trabalhadores em Rádio e Televisão; e Aloísio Morais

Martins, Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, que

são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, Deputado Carlin Moura, autor

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

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

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

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2010.

Carlin Moura, Presidente.
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ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

17/6/2010

Às 14h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Duarte Bechir (substituindo o Deputado Fahim Sawan, por indicação da Liderança do

BSD) e Getúlio Neiva (substituindo o Deputado Vanderlei Miranda, por indicação da

Liderança do PT-PMDB-PCdoB), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião

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

discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos

Deputados Durval Ângelo e Antônio Júlio em que solicitam seja realizada reunião de

audiência pública, para discutir denúncias de violações aos direitos humanos

ocorridas em Conceição do Pará, que teriam sido praticadas por policiais militares

contra a cidadãos desse Município; Durval Ângelo em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública, para discutir possíveis violações aos direitos humanos

decorrentes da descarga de lixo tóxico na atmosfera pela empresa Serquip,

responsável pela incineração de lixo hospitalar. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

21/6/2010

Às 9h15min, comparece na Câmara Municipal de Santa Margarida o Deputado

Durval Ângelo, membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
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Presidente declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina

a obter, em audiência pública, esclarecimentos sobre denúncias apresentadas contra

o policial militar Ronei Cunha. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir os Srs. Vereador José Ronaldo de Oliveira, Presidente da Câmara

Municipal de Santa Margarida; Major PM. Luiz Carlos Rhodes de Souza, Comandante

do 11º Batalhão da PMMG em Manhuaçu; Ronei Rodrigues da Cunha, policial militar;

José Carlos Moreira, Vanilda Loures Pereira e Alcebíades Baiense da Fonseca,

vítimas, 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, 21 de junho de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

21/6/2010

Às 13 horas, comparece na Câmara Municipal de Caratinga o Deputado Durval

Ângelo, membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a obter, em

audiência pública, esclarecimentos sobre denúncia de prática de tortura no presídio

de Caratinga. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

a Sra. Maria de Lourdes de Oliveira Silva, da Pastoral Carcerária da Regional Leste e

da Arquidiocese de Belo Horizonte; e Srs. Edwy Gonçalves de Oliveira Júnior, Chefe

de Gabinete, representando o Sr. João Bosco Pessine Gonçalves, Prefeito Municipal

de Caratinga; Aluísio Motta Palhares, Vice-Prefeito Municipal de Caratinga; Vereador

Valter Paiva, representando o Vereador Tomé Lucas Pereira Filho, Presidente da
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Câmara Municipal de Caratinga; Vereador João Roberto Leodoro, de Caratinga;

Alexandre Ferreira, Juiz da 2ª Vara Cível e Cooperador da 1ª Vara Criminal de

Execuções Penais e de Cartas Precatórias Criminais de Caratinga; Luiz Carlos

Danúzio, Diretor de Segurança Interna; e Marcos Vinícius Cortezi, Assessor do

Gabinete da Subsecretaria de Estado de Administração Prisional - Suapi -,

representando o Subsecretário, Genilson Ribeiro Zeferino; Antônio Henrique Franco

Lopes, Promotor de Justiça da Comarca de Caratinga; Thiago Dutra Vaz de Souza,

advogado da Pastoral Carcerária de Belo Horizonte; Padre Geraldo Mariano Júnior,

Coordenador da Pastoral Carcerária de Belo Horizonte; e José Carlos Pizani da Silva,

Secretário do Conselho da Comunidade de Caratinga, 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, 22 de junho de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 519/2010*

Belo Horizonte, 18 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

No exercício da competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição

do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que estabelece as tabelas de vencimento

básico das carreiras policiais civis de que trata a Lei Complementar nº 84, de 25 de

julho de 2005.

A iniciativa adapta as tabelas de vencimento básico das carreiras de Delegado de

Polícia, Perito Criminal, Médico Legista e Escrivão de Polícia às alterações que,

mediante projeto de lei complementar específico, pretende-se implementar na
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estrutura das carreiras policiais civis.

Nesse contexto, o projeto propõe a instituição da tabela de vencimento básico da

carreira de Investigador de Polícia, decorrente da fusão das carreiras de Auxiliar de

Necropsia e Agente de Polícia, conforme previsão constante no projeto de lei

complementar supracitado, tomando como parâmetro os valores dos vencimentos

vigentes, o que minimiza o impacto financeiro do posicionamento dos servidores na

nova carreira.

Por fim, a proposta assegura que aos servidores das carreiras administrativas da

Polícia Civil sejam concedidos reajustes salariais nas mesmas datas e com os

mesmos índices utilizados para as carreiras policiais civis de que trata a Lei

Complementar nº 84, de 2005.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar a Exposição de Motivos da Secretária de Planejamento e Gestão.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à consideração dos

seus nobres pares o presente projeto de lei.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais,

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência

anteprojeto de lei que estabelece as tabelas de vencimento básico das carreiras

policiais civis de que trata a Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005.

O anteprojeto de lei ora apresentado decorre da necessidade de adequação das

tabelas de vencimento básico a alterações na estrutura das carreiras policiais civis,

conforme previsão constante em projeto de lei complementar que altera a Lei

Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005.

Propõe-se alteração das tabelas de vencimento básico das carreiras de Delegado

de Polícia, Perito Criminal, Médico Legista e Escrivão de Polícia somente para definir

o valor referente ao grau B do último nível, permanecendo os demais valores

conforme os patamares vigentes, acrescidos do reajuste de 15% concedido por meio

da Lei nº 18.802, de 31 de março de 2010.

O anteprojeto propõe, ainda, a instituição da tabela de vencimento básico da
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carreira de Investigador de Polícia, decorrente da fusão das carreiras de Auxiliar de

Necropsia e Agente de Polícia, conforme previsão constante no projeto de lei

complementar supracitado. A definição dos valores da tabela salarial do Investigador

de Polícia teve como parâmetro os valores de vencimento básico vigentes para as

carreiras de Auxiliar de Necropsia e Agente de Polícia, visando minimizar o impacto

financeiro do posicionamento dos servidores na nova carreira.

Está sendo proposto, também, um artigo que visa assegurar aos servidores das

carreiras de Auxiliar da Polícia Civil, Técnico Assistente da Polícia Civil e Analista da

Polícia Civil, de que trata a Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, a concessão de

reajustes salariais nas mesmas datas e com os mesmos índices utilizados para as

carreiras policiais civis de que trata a Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de

2005.

Destaco que todos os valores de impacto financeiro decorrentes das propostas

contidas no presente anteprojeto foram aprovados pela Câmara de Coordenação

Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, tendo em vista a disponibilidade financeira

e orçamentária, bem como os limites de despesas determinados pela Lei de

Responsabilidade Fiscal.

São essas, Senhor Governador, as razões fundamentais para a proposição do

anteprojeto de lei em apreço, que ora submetemos à consideração de Vossa

Excelência.

Atenciosamente,

Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 4.700/2010

Estabelece as tabelas de vencimento básico das carreiras policiais civis de que

trata a Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005, e fixa parâmetros para a

concessão de reajuste aos servidores das carreiras de natureza administrativa da

Polícia Civil.

Art. 1º - As tabelas de vencimento básico das carreiras de Delegado de Polícia,

Médico Legista, Perito Criminal, Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia, de que

trata a Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005, são as constantes do Anexo

desta lei.
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Art. 2º - Fica assegurada aos servidores das carreiras de Auxiliar da Polícia Civil,

Técnico Assistente da Polícia Civil e Analista da Polícia Civil, de que trata a Lei nº

15.301, de 10 de agosto de 2004, a concessão de reajustes salariais nas mesmas

datas e com os mesmos índices utilizados para as carreiras policiais civis de que trata

a Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei n° , de de de 201 0)

I. Tabela de vencimento básico da carreira de Delegado de Polícia

Carga horária: 40 horas semanais

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Delegado de Polícia, carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23.6.2010.

II. Tabela de vencimento básico da carreira de Médico-Legista

Carga horária: 40 horas semanais

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Médico-Legista, carga horária 40

horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23.6.2010.

III. Tabela de vencimento básico da carreira de Perito Criminal

Carga horária: 40 horas semanais

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Perito Criminal, carga horária 40

horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23.6.2010.

IV. Tabela de vencimento básico da carreira de Escrivão de Polícia

Carga horária: 40 horas semanais

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Escrivão de Polícia, carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23.6.2010.

V. Tabela de vencimento básico da carreira de Investigador de Polícia

Carga horária: 40 horas semanais

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Investigador de Polícia, carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23.6.2010.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 723/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Chico Uejo, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Loja Maçônica General Sodré nº 41, com sede no

Município de Sacramento.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre a proposição, conforme preceitua o art.

103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 723/2007 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Loja Maçônica General Sodré nº 41, com sede no Município de Sacramento, entidade

civil sem fins lucrativos, fundada em 1954, que tem por finalidade promover o

aperfeiçoamento material, intelectual e moral da comunidade por meio da

investigação da verdade e da solidariedade.

Além de implementar o estudo profundo da filosofia maçônica, professando e

defendendo a liberdade de pensamento por meio da tolerância, o que constitui a

essência de sua ação e de seus princípios, desenvolve também projetos na área da

assistência social voltados para os mais necessitados.

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° 723/2007, em turno

único.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.305/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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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 proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a esta

Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.305/2008 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, em consequência da alteração estatutária realizada em

3/4/2004, que modificou sua denominação para Grupo Arco-Íris de Misericórdia de

Alfenas.

Pelo disposto no estatuto da instituição, verificamos que seu propósito não se

alterou, pois apresenta as mesmas condições formais que lhe permitiram a outorga

do título de utilidade pública por meio da Lei nº 14.750. Ademais, mantém o seu

objetivo de assistência social e promoção da pessoa humana.

Assim sendo, a proposição em tela é oportuna pela necessidade de atualização da

identidade jurídica da entidade, originária da referida alteração estatutária.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.305/2008, em turno

único.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.262/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro Comunitário de Palmeirinha Nova, 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
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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 4.262/2010 pretende declarar de utilidade pública o Centro

Comunitário de Palmeirinha Nova, com sede no Município de Unaí, que tem como

finalidade a melhoria da qualidade de vida da população local.

Para alcançar suas metas, a entidade oferece proteção à saúde da família, da

maternidade, da infância e da velhice; fomenta a integração e a solidariedade entre

os associados e a comunidade; promove o fortalecimento econômico por meio da

agropecuária, da agricultura e da agroindústria; elabora e implanta projetos de

urbanização de praças e ruas; implementa ações nas áreas da cultura, da educação,

da saúde, do esporte e do lazer; celebra convênios com instituições públicas e

entidades privadas para subsidiar suas iniciativas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.262/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.345/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Pedra Dourada,

com sede no Município de Luisburgo.

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 4.345/2010 pretende declarar de utilidade pública o Conselho de
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Desenvolvimento Comunitário de Pedra Dourada, com sede no Município de

Luisburgo, que tem como finalidade congregar órgãos e pessoas interessadas em

melhorar as condições socioeconômicas da população local.

Na 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; incentiva a

implantação de hortas comunitárias; realiza campanhas para o recolhimento de

donativos e para a distribuição de cestas básicas; orienta sobre a preservação do

meio ambiente; implementa ações nas áreas da cultura e do esporte; estimula o

desenvolvimento da agricultura; fomenta a integração das comunidades rural e

urbana.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.345/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.355/2010

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar a denominação de Antônio Rust ao anel rodoviário localizado no Município de

Manhumirim.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos

termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.355/2010 tem por finalidade dar a denominação de Anel

Rodoviário Antônio Rust ao anel rodoviário que liga o trevo de Martins Soares ao

trevo de Alto Jequitibá, na Rodovia MG-111, no Município de Manhumirim.
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Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº 1, com a finalidade de identificar corretamente o trecho a ser denominado,

pois se trata de trecho da MG-111, situado no Município de Manhumirim, que liga o

trevo de saída para o Município de Reduto ao trevo de saída para o Município de Alto

Jequitibá.

Com relação ao mérito da proposição em tela, cabe ressaltar que Antônio Rust é

natural de Pedra do Anta e mudou-se para Manhumirim em 1953, onde fundou as

Confecções Marilon, levando o nome do Município para diversos cantos do País.

Homem de visão, foi um dos grandes defensores da construção do anel rodoviário,

considerado por ele como um marco de progresso e crescimento.

Portanto, a homenagem que lhe está sendo feita por intermédio desta proposição

demonstra o reconhecimento da população pelos serviços prestados.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.355/2010, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.475/2010

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe visa a

declarar de utilidade pública a Associação do Circuito Turístico Serras Verdes do Sul

de Minas, com sede no Município de Extrema.

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 4.475/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

do Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas, entidade sem fins lucrativos, que

atua nos Municípios de Bom Repouso, Bueno Brandão, Cachoeira de Minas, Cambuí,
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Camanducaia, Conceição dos Ouros, Consolação, Córrego do Bom Jesus, Estiva,

Extrema, Gonçalves, Itapeva, Sapucaí-Mirim, Senador Amaral, Tocos do Moji e

Toledo. Nessa região, o turismo rural e o ecoturismo têm como cenário antigas

fazendas, com ar puro, cachoeiras e densa vegetação, onde são praticados esportes

de aventura como trilhas, cavalgadas, canoagem, arborismo, vôo livre, rapel e

“rafting”. Em decorrência disso, a entidade coordena um plano integrado para o

desenvolvimento sustentável combinando a preservação dos patrimônios histórico,

cultural, natural e ecológico e a geração de emprego e renda; assessora a

implantação de projetos que beneficiem as comunidades envolvidas; capacita

técnicos para orientar e avaliar essas atividades, assim como treina e qualifica a mão

de obra local; fomenta a indústria turística e o espírito de cooperação entre as

comunidades; representa os interesses de seus associados, como a melhoria dos

sistemas de transporte e saneamento básico e a criação de complexo integrado de

informações turísticas.

Cabe esclarecer 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 4.475/2010,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Eros Biondini, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.490/2010

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 Vida Nova, com sede no

Município de Congonhas.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
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que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 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 4.490/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Vida Nova. Fundada em 1999, com sede no Município de

Congonhas, tem por finalidade desenvolver atividades voltadas para a promoção

humana e para a formação integral, principalmente dos mais carentes.

Com esse propósito, a entidade realiza diversas ações assistenciais; acompanha a

reabilitação de dependentes químicos; ministra atividades de formação profissional,

visando à integração de seus assistidos no mercado de trabalho; apoia campanhas

preventivas contra o uso de drogas lícitas e ilícitas, bem como projetos sociais e

educacionais para crianças e adolescentes; divulga a cultura, o esporte e o lazer;

defende a vida, a família, a maternidade, a criança, o adolescente e o idoso.

Pela relevância do trabalho desenvolvido, é oportuna a intenção de se conceder à

instituição a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.490/2010, em

turno único.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.493/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento de Vila Amanda –

Condevia –, com sede no Município de Baldim.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 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 4.493/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública o

Conselho de Desenvolvimento de Vila Amanda – Condevia –, com sede no Município

de Baldim, entidade sem fins econômicos que executa importante trabalho social.

O Condevia desenvolve ações sociais de combate à fome e à pobreza; de apoio às

pessoas carentes e de proteção da infância e das pessoas idosas; incentiva a

realização de atividades culturais e esportivas e a integração social; protege a

natureza; incentiva o desenvolvimento da agricultura, a melhoria da qualidade de vida

e do bem-estar da comunidade da região em que atua.

Para a consecução de suas metas, a entidade doa alimentos, vestuário, material

escolar e de construção e medicamentos; patrocina eventos culturais; cria unidades

de prestação de serviços, como creches, escolas, abrigos, bibliotecas e farmácia

comunitária; apoia a execução de programas de extensão rural.

Pela relevância do trabalho desenvolvido, é oportuna a intenção de se conceder à

instituição a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.493/2010, em

turno único.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.494/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela visa a declarar

de utilidade pública o Conselho Comunitário Vila Marília Costa, com sede no

Município de Santa Maria de Itabira.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

essa 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
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O Projeto de Lei nº 4.494/2010 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário Vila Marília Costa, com sede no Município de Santa Maria de Itabira, que

possui como finalidade realizar obras e ações, tendo em vista a melhoria da

qualidade de vida da população local.

Com esse propósito, a entidade oferece proteção à saúde da família, à

maternidade, à infância e à velhice; visa à inserção de seus associados no mercado

de trabalho, por meio da realização de cursos profissionalizantes; implementa ações

na áreas da saúde, da educação, da cultura, da habitação e do esporte; executa

serviços de radiodifusão, atendendo aos objetivos comunitários; zela pela

preservação dos patrimônios histórico, artístico, paisagístico e folclórico; presta

serviços de utilidade pública, colaborando com a defesa civil, sempre que necessário;

firma convênios com órgãos públicos e entidades privadas para subsidiar suas

iniciativas.

Por fim, cabe esclarecer que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem por objetivo dar nova redação ao art. 1º do projeto, com a

finalidade de adequar o nome da instituição 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 4.494/2010,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.504/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Casa União pelo Desenvolvimento do Vale do Piranga

– Cadevapi –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
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que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1, que apresentou. 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 4.504/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a Casa

União pelo Desenvolvimento do Vale do Piranga – Cadevapi –, fundada em 2006,

com sede no Município de Belo Horizonte, que tem por finalidade desenvolver ações

sociais voltadas à população da comunidade do Bairro São Gabriel com o propósito

de contribuir para seu desenvolvimento e para a melhoria de sua qualidade de vida.

Para o cumprimento de seus objetivos programáticos, a entidade atua na promoção

da educação e da cultura; fomenta programas e ações voluntárias; e realiza estudos

e pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de tecnologias alternativas e à garantia

da segurança alimentar e nutricional.

Pela relevância do trabalho desenvolvido, é oportuna a intenção de se conceder à

instituição a pretendida declaração de utilidade pública.

Por fim, ressalte-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem por finalidade adequar a denominação da entidade ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.504/2010, em

turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.505/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Pedro da

União – Apae –, com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.505/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Pedro da União – Apae –, com sede

nesse Município, que tem como finalidade promover a melhoria da qualidade de vida

das pessoas portadoras de deficiência.

Para a consecução de seus propósitos, a instituição defende medidas de âmbito

municipal que visem assegurar a seus assistidos o pleno exercício da cidadania;

articula a coordenação e a execução dos objetivos, dos programas e da política da

Federação das Apaes do Estado e da Federação Nacional das Apaes; promove a

realização de estatísticas, estudos e pesquisas referentes à causa do excepcional,

que proporcionam avanço científico e formação de pessoal técnico especializado;

oferece apoio e orientação às famílias das pessoas com deficiências, esclarece a

comunidade sobre várias questões relativas aos excepcionais; implementa ações nas

áreas da assistência social, do esporte, da educação, do lazer e da saúde; divulga

informações referentes a seus assistidos, incentivando a publicação de trabalhos e

obras especializadas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.505/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.519/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Espírita e Cultural Lunzo Atim

Odeomin, com sede no Município de Contagem.
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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 4.519/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Espírita e Cultural Lunzo Atim Odeomin, com sede no

Município de Contagem, que tem por finalidade desenvolver atividades voltadas para

o interesse social e coletivo.

Para o cumprimento de seus objetivos, a entidade defende os direitos das minorias,

o respeito às diferenças, a justiça social e os direitos humanos; luta pela melhoria da

qualidade de vida da população carente e pela universalização do direito

constitucional à saúde; promove a proteção e a defesa da família, da maternidade e

da terceira idade. Promove também o amparo às crianças e aos adolescentes

carentes em situação de vulnerabilidade social, bem como divulga a cultura afro-

brasileira, por meio da nação Angola Muxkongo.

Pelo trabalho desenvolvido, é oportuna a intenção de se conceder à instituição a

pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.519/2010 em

turno único.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.520/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do

Bairro São José, com sede no Município de Barroso.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta
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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 4.520/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores do Bairro São José, com sede no Município de Barroso,

entidade sem fins econômicos, cujo objetivo principal é congregar pessoas

interessadas em melhorar as condições de vida da comunidade.

Para tanto, promove a boa convivência entre seus assistidos e os demais

moradores de Barroso; realiza atividades festivas, esportivas e de ação comunitária;

desenvolve projetos voltados para a geração de renda e para a melhoria do bem-

estar e da qualidade de vida 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 4.520/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.522/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Sagrada Família, com sede no Município de Itaú de Minas.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.522/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro Sagrada Família, com sede no Município de Itaú de Minas,

entidade sem fins econômicos, que executa trabalho social em prol do
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desenvolvimento da comunidade em que atua.

Para alcançar seu objetivo, realiza atividades voltadas à promoção da

solidariedade, da justiça social e da caridade; promove ações de cunho social,

educacional e cultural; incentiva o desenvolvimento da comunidade; promove a

conscientização dos moradores, inclusive no que toca a suas necessidades e

potencialidades; estuda, debate e busca resolver os problemas comuns que afetam a

comunidade; coordena a elaboração de planos de melhoria das condições de bem-

estar 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 4.522/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.577/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores da

Comunidade Varginha, com sede no Município de Buritizeiro.

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 4.577/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Moradores da Comunidade Varginha, com sede no

Município de Buritizeiro, entidade sem fins econômicos, que se originou do

movimento espontâneo de seus moradores, com o objetivo de promover o

desenvolvimento comunitário.

Para tanto, a entidade realiza obras e melhoramentos; promove a integração dos
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moradores da comunidade, favorecendo uma convivência harmônica e solidária;

realiza atividades culturais e desportivas; presta assistência aos mais necessitados; e

apoia outras instituições filantrópicas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.577/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.580/2010

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 da Prata, com sede no

Município de Prata.

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 4.580/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária da Prata, com sede no Município de Prata, que tem como finalidade

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.

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 4.580/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.581/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Melo

Viana, Goiabeiras e Adjacências – Adecemga –, com sede no Município de

Esmeraldas.

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 4.581/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação de Desenvolvimento Comunitário de Melo Viana, Goiabeiras e

Adjacências – Adecemga –, com sede no Município de Esmeraldas, entidade 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 entidade 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.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.581/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.
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Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

61/2010

Comissão Especial

Relatório

Por meio da Mensagem nº 516/2010, o Governador do Estado encaminhou a

Proposta de Emenda à Constituição nº 61/2010, que “acrescenta o art. 283-A à

Constituição do Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/6/2010, a proposição foi encaminhada a

esta Comissão Especial para receber parecer, nos termos do art. 201, combinado

com o art. 111, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de emenda à Constituição em exame pretende instituir um novo sistema

de remuneração para o servidor titular de cargo efetivo integrante das carreiras da

área de educação do Poder Executivo e para o pessoal civil da Polícia Militar. Para

tanto, estabelece que o servidor da educação poderá ser remunerado na forma de

subsídio, fixado por meio de lei específica, observados os limites e parâmetros

estabelecidos na Constituição Estadual. Trata-se, aqui, das carreiras do magistério e

das carreiras administrativas ligadas à área.

Atualmente, a remuneração desses servidores, assim como a da grande maioria

dos servidores públicos civis estaduais, compõe-se de vencimento básico acrescido

das vantagens pecuniárias de caráter permanente ou temporárias a que fizerem jus,

destacando-se, principalmente, os adicionais e as gratificações.

A remuneração na forma de subsídio proposta acarretará a incorporação das

vantagens pecuniárias de caráter permanente inerentes ao exercício do cargo

ocupado pelo servidor, previstas na Constituição do Estado e na legislação ordinária,

destacando-se, respectivamente, os adicionais por tempo de serviço e diversas

gratificações, como a de incentivo à docência, a de regime especial de trabalho, a de

dedicação exclusiva, a gratificação de função e o adicional de assistência

pedagógica, entre outras vantagens previstas em lei.

Estão ressalvadas, nos termos da proposição em análise, as parcelas decorrentes
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dos direitos sociais previstos na Constituição da República, em especial, o décimo

terceiro salário com base na remuneração integral, o gozo de férias anuais

remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal e o abono

de permanência.

Com efeito, a remuneração na forma de subsídio não pode afastar os direitos

sociais constitucionais. Nesse contexto, as parcelas que tenham cunho indenizatório

também estão sendo asseguradas, destacando-se, entre elas, as de caráter eventual

relativas à extensão de carga horária e ao serviço extraordinário, ambas

reconhecidas como direitos sociais constitucionais, nos termos do inciso XVI do art.

7º da Lei Maior. Ressalte-se, a propósito, que o art. 37, § 11, da Constituição Federal,

acrescentado pelo art. 1º da Emenda à Constituição nº 47, de 5/7/2005, determina

que não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios – e, por

consequência, do subsídio –, de que trata o inciso XI do “caput” desse artigo, as

parcelas de caráter indenizatório previstas em lei .

Vale ressaltar as palavras do constitucionalista José Afonso da Silva, ao comentar a

concepção do subsídio como parcela única de remuneração, haja vista que a

proposta de emenda à Constituição em estudo propõe a incorporação de vantagens

pecuniárias ao vencimento básico para dar origem ao subsídio:

“A primeira razão da exigência de parcela única consiste em afastar essa

duplicidade de parcelas que a tradição configurava nos subsídios. A proibição

expressa de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação

ou outra espécie remuneratória reforça o repúdio ao conceito tradicional e elimina o

vezo de fragmentar a remuneração com múltiplos penduricalhos, que desfiguram o

sistema retribuitório do agente público, gerando desigualdades e injustiças. Mas o

conceito de ‘parcela única’ só repele os acréscimos de espécies remuneratórias do

trabalho normal do servidor. Não impede que ele aufira outras verbas pecuniárias que

tenham fundamentos diversos, desde que consignadas em normas constitucionais.

(...)

Como se vê, o subsídio, nesses casos, não deixa de ser em parcela única. Apenas

será superior ao subsídio normal. Demais, o atual § 7º do art. 39 prevê a

possibilidade de adicional e prêmio, no caso de economia com despesas correntes
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em cada órgão etc., quebrando a própria Constituição a unicidade estabelecida”.

(Grifo nosso) (“Comentário Contextual à Constituição”, 2ª edição, Malheiros Editores,

2006, pp. 355–356).

Outrossim, com toda a razão, o novo sistema remuneratório proposto assegura a

remuneração pelo exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, nos

termos da lei. Noutras palavras, se o servidor que percebe subsídio se encontrar em

uma daquelas hipóteses, fará juz à retribuição pecuniária inerente ao cargo ou função

que exercer.

Finalmente, a proposta de emenda à Constituição em análise prevê que a lei

instituidora do novo sistema de remuneração poderá garantir ao servidor a opção

entre o regime de subsídio e o regime atual de remuneração, composto de

vencimento básico e outras vantagens. O Chefe do Executivo, na mensagem com

que encaminha a proposição em análise, esclarece que a iniciativa faz parte de um

conjunto de medidas para a valorização da educação no Estado e proporcionará a

redução das disparidades entre servidores de uma mesma função, tornando mais

atraentes as carreiras do magistério.

Tendo em vista a relevância da matéria e a necessidade de adequação do texto da

proposição à técnica legislativa, especialmente às disposições constitucionais

relativas à forma de remuneração dos servidores públicos organizados em carreiras,

apresentamos, na conclusão deste parecer, o Substitutivo nº 1. Ressalte-se, por ser

oportuno, que esse substitutivo é fruto também de entendimentos entre o relator da

matéria e os técnicos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão com vistas

ao aprimoramento da proposição.

Conclusão

Opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 61/2010 na

forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta o art. 283-A à Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Fica acrescentado à Constituição do Estado o seguinte art. 283-A:

“Art. 283-A – Os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras
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da área de educação do Poder Executivo do Estado e o pessoal civil da Polícia Militar

poderão ser remunerados na forma de subsídio, fixado nos termos de lei específica,

observados os limites e parâmetros estabelecidos nesta Constituição e o disposto nos

parágrafos deste artigo.

§ 1º – A lei instituidora do regime de subsídio de que trata o “caput” poderá facultar

ao servidor a opção entre o regime de remuneração composto de vencimento básico

e vantagens e o regime de subsídio.

§ 2º – Ao servidor remunerado na forma de subsídio fica assegurada a percepção

de verbas de natureza indenizatória, inclusive as relativas à extensão de carga

horária, de vantagens decorrentes de direitos remuneratórios estabelecidos no

“caput” do art. 31 desta Constituição, exceto o adicional de desempenho e os direitos

estabelecidos em lei não aplicáveis ao regime de subsídio, e do abono de

permanência de que trata a Constituição da República.

§ 3º – O servidor remunerado na forma de subsídio não perceberá nenhuma outra

parcela que lhe tenha sido concedida, no regime remuneratório anterior à instituição

do regime do subsídio, por força desta Constituição e da legislação ordinária,

inclusive aquelas de que tratam o § 2º do art. 30, o art. 284 e o inciso II do art. 290

desta Constituição e os arts. 112, 113, 114, II, 115, 118 e 120 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, assegurado o direito às férias-

prêmio adquiridas e a adquirir.

§ 4º – É assegurado ao servidor enquadrado no regime de subsídio o pagamento

pelo exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, nos termos da lei.

§ 5º – O servidor de que trata o § 4° deste artigo não fará jus à percepção do

adicional de desempenho e de adicionais de tempo de serviço concedidos no regime

de remuneração anterior à instituição do regime de subsídio, nem ao cômputo do

tempo para a aquisição de novos adicionais.”.

Art. 2º – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.597/2010

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, o projeto de lei em

epígrafe “dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores

do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 22/5/2010, foi o projeto de lei distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, ”a”, do Regimento Interno, emitir

parecer sobre os aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da

matéria.

Fundamentação

O projeto de lei em exame fixa em 1º de maio a data-base para revisão dos

vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais.

No tocante à matéria, prevê o art. 37, inciso X, da Constituição Federal:

“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 é relativo à fixação e ao

aumento da remuneração (reajuste, aumento efetivo, concedido para a adequação da

remuneração dos servidores aos valores de mercado) e nos seus termos, devem ser

esses fixados ou alterados em lei específica. Já o segundo, referente à revisão da

remuneração, assegura a recomposição da remuneração dos servidores em face da

perda do seu valor aquisitivo causado pelo fenômeno inflacionário.

Afere-se, assim, que o projeto em questão busca conferir aplicabilidade ao referido

dispositivo constitucional, fixando em lei a data para a revisão geral anual dos

vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas.

Projeto de lei de igual teor tramitou nesta Casa, fixando a data-base para a revisão

dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário. Trata-se do Projeto

de Lei nº 4.389/2010, o qual foi transformado na Lei nº 18.909, de 31/3/2010.
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Registre-se, também, que, no Estado de São Paulo, já existe norma de igual teor, a

Lei nº 12.177, de 21/12/2005 que 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.

A expressão data-base, comumente usada no Direito do Trabalho, refere-se à data

em que se dará a revisão anual da remuneração do servidor público. Vejamos a

definição do termo dada pelo TRT da região, in verbis:

“Fixação. A data-base é aquela em que houve reposição das perdas salariais da

categoria nos doze meses imediatamente antecedentes. Para a fixação desta, tal fato

deverá ser apurado segundo o confronto dos reajustes concedidos e os índices

oficiais de inflação. ( Data-base da Categoria. Conceito. Relator: Desembargador

Carlos Augusto Gomes Lôbo, Julgamento: 02/04/2009; Órgão Julgador: Segunda

Turma).”

No que se refere à iniciativa para iniciar o processo legislativo, prevê o art. 77, § 3º,

inciso II, da Constituição do Estado a prerrogativa do Tribunal de Contas para

submeter à Assembleia Legislativa projeto de lei relativo à fixação de vencimentos de

seus servidores. Ressaltamos que, com relação à iniciativa para propor a revisão

geral da remuneração do servidor prevista no art. 37, inciso X, da Constituição da

República, não se trata de matéria pacificada na doutrina e na jurisprudência uma vez

que alguns entendem que, como não pode haver distinção de data e de índice para

os servidores, tal iniciativa caberia ao Chefe do Poder Executivo. Todavia, fazemos

uso do voto-vista, do Ministro Carlos Ayres Britto, que, no julgamento da Ação Direta

de Inconstitucionalidade nº 3459, de 2005, enfrentou a questão opinando pelo

indeferimento da liminar, pois acredita que a revisão geral anual prevista na

Constituição Federal “reclama lei específica observada iniciativa privativa em cada

caso”.

Entendemos ainda que a matéria se encontra entre as que são de competência

legislativa do Estado.

Ademais, a fixação de uma data para a revisão geral anual da remuneração dos

servidores não gera, por si só, aumento de despesa, por tratar-se de mera

recomposição inflacionária, comando já expresso na Constituição Federal, e não de
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aumento real de remuneração.

Ressaltamos, entretanto, que recebemos pedido do Presidente do Tribunal de

Contas, para alterar a data base dos seus servidores para 1º de janeiro, motivo pelo

qual apresentamos a Emenda nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.597/2010 com a Emenda nº 1 a seguir apresentada.

Emenda nº 1

Substitua-se no art. 1º do projeto a expressão “1º de maio” pela expressão “1º de

janeiro”.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Antônio Júlio - Gilberto Abramo - Padre

João - Sebastião Costa - Delvito Alves - Célio Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.663/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O Projeto de Lei nº 4.663/2010, do Tribunal de Justiça, reajusta os vencimentos dos

servidores do Poder Judiciário do Estado.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 12/6/2010, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno, examinar a

juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da proposição.

Fundamentação

De acordo com a proposição que se examina, a partir de 1º/1/2011, o valor do

padrão PJ-01 da Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos constante no

item "b" do Anexo X da Lei nº 13.467, de 12/1/2000, fica reajustado em 10,14%,

passando a ser de R$813,40.

O art. 2º da proposição estabelece ressalvas. Segundo ele, o disposto na futura lei

não deve aplicar-se ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos

termos dos §§ 3º e 17 do art. 40 da Constituição da República e sejam reajustados na
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forma prevista no § 8º do mesmo artigo; nem ao servidor de que trata o art. 9º da Lei

Complementar nº 100, de 5/11/2007.

A primeira ressalva coaduna-se com as alterações constitucionais operadas no

regime de aposentação do servidor público, notadamente com a edição da Emenda à

Constituição nº 41, de 2003. É possível dizer que tais alterações, que se inferem da

leitura conjugada dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal, embora

tenham garantido o direito a reajuste, cuidaram de estabelecer uma separação no

tratamento jurídico da matéria em relação aos servidores que a proposta normativa

em tela pretende abrigar.

A esse respeito, segue a opinião de Daniela Mello Coelho:

“Inserida no rol das alterações promovidas pela EC nº 41/03, a derrubada do

instituto da paridade entre os proventos dos inativos e os vencimentos dos servidores

em atividade, com a substituição pela garantia do reajustamento dos benefícios,

promoveu a proximidade do tratamento conferido à matéria no campo da previdência

do servidor com aquele disciplinado no RGPS”. (“Servidor Público”, organização de

Cristiana Fortini, Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 55.)

Na mesma esteira segue a segunda ressalva, que, ao mencionar o art. 9º da Lei

Complementar nº 100, de 2007, acaba reportando-se aos segurados e dependentes

do regime geral de previdência aplicável a certo grupo de servidores do Judiciário,

para assegurar-lhes a continuidade da percepção dos benefícios previdenciários

concedidos com base no art. 79 da Lei Complementar nº 64, de 2002, até a data da

publicação da Lei Complementar nº 100, observadas as regras e os critérios

estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social. A estes, pelas mesmas

razões, impõe-se tratamento normativo próprio.

O art. 3º do projeto em comento, que traz regra que zela pelo princípio da

segurança jurídica, determina que a aplicação da lei fica condicionada ao

cumprimento dos limites estabelecidos na Lei Complementar Federal nº 101, de

4/5/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Do ponto de vista formal, a competência legislativa na matéria pertence ao Estado e

somente a ele, e a iniciativa legislativa, de fato, é atribuída, de modo privativo, ao

Tribunal de Justiça.
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Quanto ao conteúdo, é preciso, inicialmente, examinar a matéria à vista das

condições e dos prazos a serem observados em ano eleitoral para a concessão de

reajustes aos servidores públicos, ainda que o benefício em questão apenas incida a

partir de janeiro de 2011. Afinal, a Lei Federal nº 9.504, de 30/9/97 (Lei das Eleições),

traz uma série de normas com o intuito de garantir a probidade administrativa, a

igualdade entre os candidatos e os partidos políticos e a legitimidade das eleições.

O inciso VIII do art. 73 da Lei das Eleições proíbe que qualquer agente público, nos

180 dias anteriores ao pleito e até a posse dos eleitos, realize, na circunscrição do

pleito, revisão geral da remuneração dos servidores que exceda a recomposição da

perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição. Destaca-se que a proibição

se dá nos 180 dias antes do pleito e até a posse dos eleitos. Sobre o tema, veja-se a

seguinte decisão:

“Remuneração. Servidor público. Revisão. Período crítico. Vedação. Art. 73, inciso

VIII, da Constituição Federal. A interpretação – literal, sistemática e teleológica – das

normas de regência conduz à conclusão de que a vedação legal apanha o período de

cento e oitenta dias que antecede às eleições até a posse dos eleitos”. (Resolução nº

22.252, de 20/6/2006. Relator: Ministro Gerardo Grossi.)

Ademais, a vedação deve ser observada apenas se a revisão exceder a inflação.

São admitidos, no período assinalado, reajustes para reposição da perda do poder

aquisitivo do servidor. Sobre o tema, manifestou-se o Ministro Fernando Neves:

“A revisão geral de remuneração deve ser entendida como sendo o aumento

concedido em razão do poder aquisitivo da moeda e que não tem por objetivo corrigir

situações de injustiça ou de necessidade de revalorização profissional de carreiras

específicas”. (Resolução nº 21.296, de 12/11/2002, do TSE.)

Quanto à referência à circunscrição do pleito, tal restrição se aplica a cada eleição

em disputa. Eis a posição de José Antônio Almeida sobre o assunto:

“A referência à circunscrição do pleito significa que essa restrição se aplica

consoante cada eleição em disputa. Assim, havendo eleição presidencial, os

servidores públicos federais não podem ser beneficiados com a revisão geral de sua

remuneração, a partir de seis meses anteriores ao pleito e até a posse do novo

Presidente. O mesmo se diga com relação às eleições para Governador do Estado.
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Mas nada impede, por exemplo, que os servidores estaduais tenham revista sua

remuneração durante ano de eleições municipais, ainda que dentro do período

mencionado”. (“Apud” Lauro Barreto. “Condutas Vedadas aos Agentes Públicos pela

Lei de Licitações e Suas Implicações Processuais”. Bauru, SP: Edipro, 2006.)

Quanto à reestruturação de carreira, destacamos o entendimento do Ministro

Fernando Neves:

“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”. (Resolução nº 21.054, de 2/4/2002, do TSE.)

Especificamente quanto a esse ponto, há entendimento diverso na resposta à

Consulta nº 1.112/2004, do TRE - MG, que teve como relatora a Juíza Adrianna Belli

Pereira de Souza:

“Não há possibilidade legal de as referidas administrações sancionarem proposição

de lei instituindo plano de carreira e consequentes alterações de cargos e salários no

quadro de servidores da Prefeitura após 6/4/2004. Verifica-se que a autorização

legislativa se restringe apenas à recomposição das perdas do poder aquisitivo, não

comportando o referido preceito interpretação extensiva, sob pena de se contrariar o

espírito da lei, que objetiva, primordialmente, preservar a igualdade de oportunidades

entre os candidatos numa eleição. Tal permissão, se levada a efeito pelo Chefe do

Executivo local, ainda que o referido plano não atribuísse maiores vantagens do que

a possível recomposição salarial, poderia afetar o ânimo do eleitorado beneficiado

pela medida, de forma a carrear-lhe votos angariados de forma ilícita”.

É bom dizer que a proposta em estudo não promove reestruturação de carreira.

Ademais, é válido dizer que o reajuste efetivamente não incide em ano eleitoral, pois

o art. 1º da proposta deixa claro que o benefício só entra em vigor no ano de 2011.

Entretanto, uma vez que o ano eleitoral coincide com o último ano do mandato do

Chefe do Poder Executivo, ainda cabe examinar a Lei de Responsabilidade Fiscal. De

acordo com o art. 21, parágrafo único, é nulo de pleno direito o ato de que resulte

aumento de despesa com pessoal e que seja expedido nos 180 dias anteriores ao

final do mandato do titular de Poder ou órgão. Infere-se que a norma tem o escopo de
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impedir que, em fim de mandato, o titular de Poder ou órgão pratique atos que

aumentem o total da despesa com pessoal, comprometendo o orçamento

subsequente ou, até mesmo, superando o limite imposto pela lei, ficando para o

sucessor a incumbência de adotar as medidas necessárias para se alcançar o ajuste.

Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro, “nada impede que atos de investidura sejam

praticados ou vantagens pecuniárias sejam outorgadas desde que haja aumento de

receita que permita manter o órgão ou Poder no limite estabelecido no art. 20 ou

desde que o aumento da despesa seja compensado com atos de vacância ou outras

formas de diminuição da despesa com pessoal”. (“Comentários à Lei de

Responsabilidade Fiscal”, 4ª ed., 2009.)

Porém, no período em questão, só há que falar em término de mandato no âmbito

do Poder Executivo e do Poder Legislativo estaduais, sendo que o reajuste

pretendido atingirá apenas os servidores do Poder Judiciário.

Ainda no que tange à Lei de Responsabilidade Fiscal, é necessário informar que o

Tribunal de Justiça encaminhou documento que mostra o impacto financeiro da

medida no orçamento desse Poder, aspecto este, ademais, que será examinado com

mais vagar pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Finalmente, é preciso lembrar que a aplicação da lei estará condicionada à

inclusão, na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2010, de autorização para a

concessão do reajuste, bem como de previsão, na Lei Orçamentária que irá vigorar

em 2011, da necessária autorização de despesa. Como tais leis ainda não foram

aprovadas neste ano, não se encontra obstáculo à tramitação da proposta nesta

Casa.

Além do mais, o art. 21 do projeto de lei de diretrizes orçamentárias em tramitação

nesta Casa estabelece:

“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,
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observadas as limitações dispostas no parágrafo único do art. 22 da Lei

Complementar Federal n° 101, de 2000”.

A revisão geral anual para o ano que se segue, relativamente aos servidores de

todos os Poderes do Estado, está contemplada na referida proposta.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.663/2010.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Antônio Júlio - Gilberto

Abramo - Padre João - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.663/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

O Projeto de Lei nº 4.663/2010, de autoria do Tribunal de Justiça, “reajusta os

vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais”.

O projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, I, do Regimento Interno,

examinar o mérito da proposição.

Fundamentação

A proposição que se examina dispõe que a partir de 1º/1/2011 o valor do padrão

PJ-01 da Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos constante no item "b" do

Anexo X da Lei nº 13.467, de 12/1/2000, fica reajustado em 10,14%, passando a ser

de R$813,40 (oitocentos e treze reais e quarenta centavos).

Tal reajuste, na forma do art. 2º, não se aplica ao servidor inativo cujos proventos

tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º e 17 do art. 40 da Constituição da

República e sejam reajustados na forma prevista no § 8º do mesmo artigo e ao

servidor de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 100, de 5/11/2007.

Segundo o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a primeira ressalva

“coaduna-se com as alterações constitucionais operadas no regime de aposentação

do servidor público, notadamente com a edição da Emenda à Constituição nº 41, de
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2003. É possível dizer que tais alterações, que se inferem da leitura conjugada dos §§

3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal, embora tenham garantido o direito a

reajuste, cuidaram de estabelecer uma separação no tratamento jurídico da matéria

em relação aos servidores que esta proposta normativa pretende abrigar”.

Em relação à segunda ressalva, relativa aos segurados e dependentes do regime

geral de previdência aplicável a certo grupo de servidores do Judiciário, pelas

mesmas razões anteriormente aludidas, impõe-se tratamento normativo próprio no

que tange ao reajuste.

É relevante dizer que tais ressalvas são exatamente as mesmas constantes na Lei

nº 18.025, de 9/1/2009, a qual igualmente promoveu reajuste no valor dos

vencimentos dos servidores do Poder Judiciário.

O art. 3º do projeto estabelece que a aplicação da lei fica condicionada ao

cumprimento dos limites estabelecidos na Lei Complementar Federal nº 101, de

4/5/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Uma vez verificadas as implicações jurídicas da matéria e constatada a sua

viabilidade, no mérito o que se tem a dizer é que o reajuste é válido e favorece a

preservação do valor real dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário

Estadual.

Reitere-se, como já asseverado na ocasião da análise jurídica da matéria, que a

proposta em estudo não promove reestruturação de carreira e, além disso, que o

reajuste efetivamente não incide em ano eleitoral, pois o art. 1º da proposta deixa

claro que o benefício só entra em vigor no ano de 2011.

Aspectos atinentes à responsabilidade fiscal também se encontram devidamente

aclarados, podendo, no entanto, receber algum aprofundamento na Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária. É válido lembrar, porém, que, no período em

questão, só há que se falar em término de mandato no âmbito do Poder Executivo e

do Poder Legislativo Estaduais, sendo que o reajuste pretendido atingirá apenas os

servidores do Poder Judiciário. Registre-se, por derradeiro, que o Tribunal de Justiça

encaminhou documento que mostra o impacto financeiro da medida no seu

orçamento.

Conclusão
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Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.663/2010.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Neider Moreira - Padre João - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.409 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.409/2010, de autoria do Deput ado Domingos Sávio, que

declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública Municipal

– Consep –, com sede no Município de Morada Nova de Minas, foi aprovado em turno

único, com a Emeda 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° 4.409/2010

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública –

Consep –, com sede no Município de Morada Nova de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho Comunitário de Segurança

Pública – Consep –, com sede no Município de Morada Nova de Minas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.424 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.424/2010, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação Civil Brigadas Voluntárias de Combate a Incêndio e

Defesa Civil de Ouro Branco – ACBVCIDCOB –, 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
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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° 4.424/2010

Declara 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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Civil Brigadas Voluntárias

de Combate a Incêndio e Defesa Civil de Ouro Branco – ACBVCIDCOB –, com sede

no Município de Ouro Branco.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.468 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.468/2010, de autoria do Deput ado Doutor Viana, que declara

de utilidade pública a Associação Cultural Festipen, 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° 4.468/2010

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Festipen, com sede no Município

de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Cultural Festipen, com

sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 9 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.469 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.469/2010, de autoria do Deput ado Doutor Viana, que declara

de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Nova Era –

Consep –, 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° 4.469/2010

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Nova

Era – Consep –, com sede no Município de Nova Era.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho Comunitário de Segurança

Pública de Nova Era – Consep –, com sede no Município de Nova Era.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2010

ATAS

ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 22/6/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Weliton Prado

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Mensagens nºs 517, 518, 519, 520 e 521/2010 (encaminhando o

Projeto de Lei nº 4.699/2010, emenda ao Projeto de Lei Complementar nº 60/2010 e

os Projetos de Lei nºs 4.700, 4.701 e 4.702/2010, respectivamente), do Governador

do Estado - Ofícios e cartão - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.703 e 4.704/2010 - Requerimentos nºs 6.358 a

6.411/2010 - Requerimento da Deputada Ana Maria Resende e outros -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Educação, de Transporte e de

Assuntos Municipais, da Deputada Gláucia Brandão e dos Deputados Luiz Humberto

Carneiro, Sávio Souza Cruz (2) e Inácio Franco - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados Weliton Prado, Padre João, Carlin Moura e Paulo Guedes - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência -

Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta

de Emenda à Constituição nº 60/2010 - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações - Registro de presença - Requerimento do Deputado Sávio Souza

Cruz; deferimento; discurso do Deputado Sávio Souza Cruz - Encerramento - Ordem

do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes -

Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dilzon Melo -

Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Eros
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Biondini - Getúlio Neiva - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro

Lessa - João Leite - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres -

Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei

Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - 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

- 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 517/2010*

Belo Horizonte, 17 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Com fulcro no inciso V do art. 90, da Constituição do Estado, apraz-me encaminhar

à consideração dessa egrégia Assembleia o apenso projeto de lei, que autoriza o

Poder Executivo a negociar os direitos e créditos de natureza agrícola securitizados,

adquiridos pelo Estado no processo de privatização do Banco do Estado de Minas

Gerais S. A. - BEMGE, e do Banco de Crédito Real de Minas Gerais S. A. -

CREDIREAL, alongados nos termos da Lei Federal nº 9.138, de 29 de novembro de

1966, e em consonância com diretrizes emanadas do Banco Central do Brasil e do

Conselho Monetário Nacional.

Em detalhada exposição de motivos sobre a matéria, que me permito anexar para
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conhecimento dessa Casa, a Secretaria de Estado da Fazenda comprova a

relevância e oportunidade da iniciativa, eis que viabilizará para o Estado a

equalização de pendências em fase contenciosa, ao mesmo tempo em que

estabelecerá para os produtores rurais inadimplentes condições de amortização

condizentes com a atual realidade socioeconômica.

Trata-se, como se observa, de matéria de indiscutível interesse púbico, para a qual

conto com a prioritária e especial atenção desse Legislativo.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Informações sobre o Projeto de Lei Que Autoriza Refinanciar Mutuários do Crédito

Rural Integrantes dos Ativos do Estado

Ementa: autoriza o Poder Executivo a negociar seus direitos e créditos de natureza

rural securitizados, adquiridos no processo de privatização do Banco do Estado de

Minas Gerais S.A. - BEMGE e do Banco de Crédito Real de Minas Gerais S. A. -

CREDIREAL, alongados nos termos da Lei Federal nº 9.138, de 29 de novembro de

1995 e da Resolução nº 2.238, de 31 de janeiro de 1996, do Banco Central do Brasil,

regidos pelas normas específicas ditadas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN e

dá outras providências.

Esse projeto de lei procura estabelecer critérios para que o Estado possa

regularizar os créditos de natureza rural adquiridos no processo de alienação das

ações representativas do controle acionário do Banco de Crédito Real de Minas

Gerais S.A. - CREDIREAL e do Banco do Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE que

se encontrarem em situação de inadimplência.

O crédito rural no Brasil, como se sabe, é regulamentado por legislação federal.

Assim, a Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995, regulamentada pela Resolução

2.238, de 31 de janeiro de 1996, do Banco Central do Brasil, autorizou a

renegociação pelos bancos das operações de crédito dessa natureza até o limite

máximo de R$200.000,00 para cada emitente do instrumento de crédito identificado

pelo respectivo Cadastro de Pessoa Física - CPF ou Cadastro Geral do Contribuinte -

CGC, sendo que tais créditos foram cedidos ao Tesouro Nacional, o qual emitiu

títulos públicos em garantia de cada operação, figurando a instituição financeira como

garantidora da operação. Posteriormente, a Lei Federal nº 10.437, de 25 de abril de
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2002, regulamentada pela Resolução 2.963, de 28 de maio de 2002, do Banco

Central do Brasil, permitiu a repactuação e alongamento dos prazos de pagamento de

tais créditos que se encontravam em situação de adimplência.

Em decorrência do processo de privatização do Banco de Crédito Real de Minas

Gerais S.A. - CREDIREAL e do Banco do Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE, o

Estado adquiriu, dentre outros ativos remanescentes desses bancos, créditos rurais

alongados na mencionada legislação encontrando-se, atualmente, com uma posição

de cerca de 1.000 operações, com saldo devedor em torno de R$100 milhões, sendo

que cerca de 440 dessas operações encontram-se em situação de inadimplência,

com saldo devedor de cerca de R$50 milhões, devendo o Estado manter e/ou iniciar

o ajuizamento dos contratos não honrados pelos mutuários do BEMGE e

CREDIREAL. Ocorre que, quando os mutuários dos créditos securitizados atrasam

suas prestações, a União considera vencido o empréstimo e o Estado tem de honrar

o pagamento ficando com o crédito de volta e obrigando-se a cobrar os direitos sobre

o mesmo na justiça, em processos que se arrastam por longos anos, com o risco de

não resgatar os valores emprestados.

A adoção de medidas autorizadas pela Lei Federal nº 11.775, de 17/09/2008, para

estimular a liquidação ou regularização das dívidas renegociadas com base na Lei

9.138, de 29/11/95 e repactuadas nos termos da Lei 10.437, de 25/04/2002, somente

contemplou operações adquiridas e desoneradas de risco pela União, na forma do

art. 2º da Medida Provisória nº 2.196-3, de 24/08/2001, ou lastreadas em recursos e

com risco dos fundos constitucionais de financiamentos, que não configuram o caso

das operações cedidas pelo Estado.

Assim, tendo como base o exemplo do que fez a União com os créditos de natureza

rural, é natural que o Estado conceda condições favoráveis aos seus devedores

conferindo, com isto, maior liquidez a esses ativos ao tempo em que proporciona

oportunidade de aumentar as receitas deles decorrentes.

É certo que as Leis Estaduais no 13.439, de 30/12/1999, no 14.247, de 14/06/2002 e

no 18.002, de 05/01/2009, concederam descontos e prazos para a renegociação dos

créditos originários das antigas instituições MINASCAIXA, BEMGE e CREDIREAL,

sem, contudo, contemplarem os créditos de natureza rural securitizados alongados
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segundo a legislação federal retromencionada. Neste sentido, o presente projeto de

lei objetiva estabelecer critérios para renegociação das operações de natureza

agrícola repactuadas ou não, além de incluir os créditos de natureza comercial

cedidos ao Estado pelo próprio BDMG, nas condições de renegociação das leis

estaduais mencionadas, tendo em vista os constantes pleitos dos mutuários em prol

de condições mais acessíveis para renegociação dos saldos devedores.

Os principais mecanismos introduzidos por meio desse projeto de lei são os

seguintes:

a) alongamento do saldo remanescente pelo prazo de 10 anos em parcelas no

máximo anuais para os créditos de natureza agrícola;

b) limitação da atualização monetária dos débitos de natureza agrícola às variações

do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor - a partir da data da

inadimplência, sem juros;

c) suspensão da cobrança ou execução judicial de dívidas originárias de crédito

rural a partir da data em que os mutuários efetuarem o pagamento da entrada da

renegociação;

d) extensão das condições estabelecidas na Lei Estadual no. 13.439, de 30 de

dezembro de 1999 e suas alterações, aos procedimentos de cobrança dos direitos e

créditos oriundos do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG,

referidos no inciso 1.2 da Cláusula Primeira do Contrato de Permuta de Ativos

estabelecido entre o Estado de Minas Gerais e o Banco de Desenvolvimento de

Minas Gerais S.A. - BDMG, em 30 de novembro de 1998;

e) limitação dos honorários advocatícios a 2,5% nas ações de cobrança e execução

dos créditos ajuizados, objeto da renegociação nos termos da nova lei, exceto

quando houver embargo ou ação visando à desconstituição ou à revisão desses

créditos, caso em que esse percentual poderá ser de até 5% sobre o saldo

atualizado.

Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda - Kleber

Antônio de Campos, Superintendente da Superintendência Central de Operações

Oficiais de Crédito - SCOC.

PROJETO DE LEI Nº 4.699/2010
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Autoriza o Poder Executivo a negociar os direitos e créditos de natureza agrícola

securitizados, adquiridos pelo Estado no processo de privatização do Banco do

Estado de Minas Gerais S.A - BEMGE e do Banco de Crédito Real de Minas Gerais

S.A. - CREDIREAL, alongados nos termos da Lei Federal nº 9.138, de 29 de

novembro de 1995, e da Resolução nº 2.238, de 31 de janeiro de 1996, do Banco

Central do Brasil, regidos pelas normas específicas ditadas pelo Conselho Monetário

Nacional - CMN e dá outras providências.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as seguintes medidas para

regularização de operações inadimplidas, relativas às dívidas renegociadas com base

no § 3º do art. 5º da Lei Federal nº 9.138, de 29 de novembro de 1995, repactuadas

ou não, nos termos da Lei Federal nº 10.437, de 25 de abril de 2002:

I - renegociar as parcelas de operações vencidas e não regularizadas e os saldos

devedores de operações que se encontrarem totalmente vencidas por força do § 3º

do art. 1º da Resolução nº 2.963, de 28 de maio de 2002, do Banco Central do Brasil;

II - atualizar as obrigações pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC,

considerando o valor no vencimento de cada parcela em situação de inadimplemento

e as operações repactuadas nos termos da Lei Federal nº 10.437/2002, a primeira

parcela a partir de seu vencimento e o saldo devedor restante a partir da data em que

for considerada a operação vencida antecipadamente, por força da legislação

pertinente e das normas ditadas pelo Conselho Monetário Nacional;

III - no caso das operações alongadas nos termos da Lei Federal nº 10.437/2002,

considerar que uma única parcela vencida não poderá ser objeto de alongamento nos

termos desta lei, devendo ser liquidada antes de decorrer 180 dias da data de seu

vencimento, para evitar o vencimento antecipado de toda a operação;

IV - estabelecer amortização mínima, a título de entrada, de 10% (dez por cento) do

saldo vencido atualizado;

V - alongar o saldo remanescente pelo prazo de 10 anos, em parcelas no máximo

anuais, vencendo-se a primeira 12 (doze) meses após a formalização da

renegociação;

VI - a partir da data de renegociação, submeter as operações à atualização

monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC;
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Art. 2º - Sobre as obrigações vencidas e não pagas decorrentes da renegociação

objeto desta lei incidirão encargos financeiros à Taxa Referencial (TR) divulgada pelo

Banco Central do Brasil, acrescida de juros moratórios calculados à taxa de 12% a.a

(doze por cento ao ano), que serão devidos “pro rata die”, a partir da data do

inadimplemento e até a sua correspondente liquidação.

Art. 3º - Fica autorizada a suspensão da cobrança ou da execução judicial de

dívidas originárias de crédito rural abrangidas por esta lei a partir da data em que os

mutuários efetuarem o pagamento da entrada da renegociação.

Parágrafo único - Havendo inadimplência por prazo superior a 180 (cento e oitenta)

dias da data de vencimento de cada parcela, o mutuário perderá o benefício desta lei,

devendo ser tomadas medidas visando o retorno da cobrança administrativa ou

judicial.

Art. 4º - As condições estabelecidas na lei nº 13.439, de 30 de dezembro de 1999 e

nas alterações posteriores ficam estendidas aos procedimentos de cobrança dos

direitos e créditos oriundos do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -

BDMG, referidos no inciso 1.2 da cláusula primeira do contrato de permuta de ativos

estabelecido entre o Estado de Minas Gerais e o Banco de Desenvolvimento de

Minas Gerais S.A. - BDMG, em 30 de novembro de 1998 e relacionados em seu

anexo II.

Parágrafo único - O valor a ser atualizado deverá ser o constante do anexo II do

contrato de permuta de ativos mencionado no “caput”, deduzindo-se os valores

porventura já recebidos.

Art. 5º - Nas ações de cobrança e execução dos créditos ajuizados pelo Estado, os

honorários advocatícios não ultrapassarão a 2,5% (dois vírgula cinco por cento)

exceto quando houver embargo ou ação visando à desconstituição ou à revisão

desses créditos, caso em que esse percentual poderá ser de até 5% (cinco por cento)

sobre o saldo atualizado nos termos do disposto no inciso II, do art. 1º desta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.



____________________________________________________________________________
1088

“MENSAGEM Nº 518/2010*

Belo Horizonte, 18 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia, emenda ao Projeto de Lei Complementar nº 60, de 2010, que altera a Lei

Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005, a Lei nº 5.406, de 16 de dezembro de

1969, e transforma os cargos que menciona.

Busca-se com a iniciativa assegurar às servidoras policiais civis o direito à

aposentadoria voluntária após vinte e cinco anos de contribuição. A regra vigente no

art. 20-B da Lei Complementar nº 84, de 2005, prevê a aposentadoria especial dos

policiais civis após trinta anos de contribuição, mas não fixa regra específica para as

servidoras pertencentes a essas carreiras. A proposta reduz em cinco anos o tempo

de contribuição exigido para a aposentadoria voluntária da policial civil, instituindo

regra semelhante à aplicada no âmbito da Polícia Militar a partir da edição da Lei

Complementar nº 109, de 22 de dezembro de 2009.

Propõe-se também, em razão do disposto no art. 4º da Lei nº 14.693, de 30 de julho

de 2003, a inclusão de dispositivos que estabelecem regras relativas ao Adicional de

Desempenho - ADE dos policiais civis, compatíveis com as peculiaridades de suas

carreiras.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à elevada análise

de seus Nobres Pares a emenda em questão.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 60, DE 2010

Altera a Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005, a Lei nº 5.406, de 16 de

dezembro de 1969, e transforma os cargos que menciona.

Acrescentem-se os seguintes artigos ao Projeto de Lei Complementar nº 60, de

2010, onde convier:

“Art. ... - O ‘caput’ do art. 20-B da Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005,

passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 20-B - O servidor policial civil será aposentado voluntariamente,

independentemente da idade, após trinta anos de contribuição, se homem, ou vinte e
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cinco anos de contribuição, se mulher, desde que conte, pelo menos, vinte anos de

efetivo exercício nos cargos a que se referem os incisos I a IV do art. 7º desta Lei

Complementar.’.

(...)

Art. ... - O Adicional de Desempenho - ADE constitui vantagem remuneratória,

concedida mensalmente ao policial civil que tenha ingressado no serviço público após

a publicação da Emenda à Constituição nº 57, de 15 de julho de 2003, ou que tenha

feito a opção prevista no art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

da Constituição do Estado, e que cumprir os requisitos estabelecidos nesta lei

complementar.

§ 1º - O valor do ADE será determinado a cada ano, levando-se em conta o número

de Avaliações de Desempenho Individual - ADI satisfatórias obtidas pelo policial civil,

nos termos desta lei complementar.

§ 2º - O policial civil da ativa, ao manifestar a opção de que trata o ‘caput’, fará jus

ao ADE a partir do exercício subsequente, observados os requisitos previstos nesta

lei complementar.

§ 3º - A partir da data da opção pelo ADE, não serão concedidas novas vantagens

por tempo de serviço ao policial civil, asseguradas aquelas já concedidas.

§ 4º - O somatório de percentuais de ADE e de adicionais por tempo de serviço na

forma de quinquênio ou trintenário não poderá exceder a 90% (noventa por cento) da

respectiva remuneração.

Art. ... - São requisitos para a obtenção do ADE:

I - a estabilidade do policial civil; e

II - o número de resultados satisfatórios obtidos pelo policial civil na ADI.

Parágrafo único - Para fins do disposto no inciso II do ‘caput’, considera-se

satisfatório o resultado igual ou superior a 70% (setenta por cento).

Art. ... - Os valores máximos do ADE correspondem a um percentual do vencimento

básico do policial civil, estabelecido conforme o número de ADI com desempenho

satisfatório por ele obtido, assim definidos:

I - para três ADI com desempenho satisfatório: 6% (seis por cento);

II - para cinco ADI com desempenho satisfatório: 10% (dez por cento);
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III - para dez ADI com desempenho satisfatório: 20% (vinte por cento);

IV - para quinze ADI com desempenho satisfatório: 30% (trinta por cento);

V - para vinte ADI com desempenho satisfatório: 40% (quarenta por cento);

VI - para vinte e cinco ADI com desempenho satisfatório: 50% (cinquenta por

cento); e

VII - para trinta ADI com desempenho satisfatório: 60% (sessenta por cento).

§ 1º - O valor do ADE a ser pago ao policial civil será calculado por meio da

multiplicação do percentual de seu vencimento básico definido nos incisos do ‘caput’

pela centésima parte do resultado obtido na ADI no ano de cálculo do ADE.

§ 2º - O policial civil que fizer jus à percepção do ADE continuará percebendo o

adicional no percentual adquirido, até atingir o número necessário de ADI com

desempenho satisfatório para alcançar o nível subsequente definido nos incisos do

‘caput’ deste artigo.

§ 3º - O valor do ADE não será cumulativo, devendo o percentual apurado a cada

nível substituir o percentual anteriormente percebido pelo policial civil.

Art. ... - O ADE será incorporado aos proventos do policial civil quando de sua

transferência para a inatividade, em valor correspondente a um percentual de seu

vencimento básico, estabelecido conforme o número de ADI com desempenho

satisfatório por ele obtido, respeitados os seguintes percentuais máximos:

I - para trinta ADI com desempenho satisfatório: até 70% (setenta por cento);

II - para vinte e nove ADI com desempenho satisfatório: até 66% (sessenta e seis

por cento);

III - para vinte e oito ADI com desempenho satisfatório: até 62% (sessenta e dois

por cento);

IV - para vinte e sete ADI com desempenho satisfatório: até 58% (cinquenta e oito

por cento); e

V - para vinte e seis ADI com desempenho satisfatório: até 54% (cinquenta e quatro

por cento).

§ 1º - O valor do ADE a ser incorporado aos proventos do policial civil quando de

sua transferência para a inatividade será calculado por meio da multiplicação do

percentual definido nos incisos I a V do ‘caput’ pela centésima parte do resultado da
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média aritmética simples dos resultados satisfatórios obtidos nas ADI durante sua

carreira.

§ 2º - Para fins de incorporação aos proventos dos policiais civis que não alcancem

o número de resultados satisfatórios definidos nos incisos do ‘caput’, o valor do ADE

será calculado pela média aritmética das últimas sessenta parcelas do ADE

percebidas anteriormente à sua transferência para a inatividade ou à instituição da

pensão.”.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei Complementar nº 60/2010. Publicada, fica a

mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do

dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 519/2010

- A Mensagem nº 519/2010 e o Projeto de Lei nº 4.700/2010 foram publicados na

edição anterior.

“MENSAGEM Nº 520/2010*

Belo Horizonte, 18 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município

de Boa Esperança.

O referido imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado no ano de 1988, por

doação do Município, sendo ali construído um Centro de Saúde.

A liberação patrimonial que agora se propõe atende a demanda atual da

municipalidade, objetivando a continuidade do funcionamento da Policlínica Municipal

que ali funciona, o que viabilizará a implantação de melhorias e a ampliação da

capacidade operacional do estabelecimento, resultando em benefícios à população,

com a otimização dos investimentos destinados ao imóvel.

Releva esclarecer que a doação tem a anuência das Secretarias de Estado de

Saúde e de Planejamento e Gestão, em vista da destinação pública que se pretende

dar ao bem.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus
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Nobres Pares o projeto de lei anexo.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.701/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Boa Esperança o imóvel que

especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Boa Esperança

imóvel com área de 418,75m2 e respectiva benfeitoria, situado na Avenida Floriano

Peixoto, nº 362, Centro, na sua sede, registrado sob o nº 14092, Livro 2, no Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Boa Esperança.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se ao funcionamento da

Policlínica Municipal de Boa Esperança.

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. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 521/2010*

Belo Horizonte, 21 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar

no valor de R$117.386.400,00 (cento e dezessete milhões trezentos e oitenta e seis

mil e quatrocentos reais) ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Ministério

Público do Estado de Minas Gerais.

A Lei Orçamentária Anual não contém dispositivo que autorize o Poder Executivo

abrir crédito suplementar ao orçamento do Ministério Público do Estado de Minas

Gerais, medida só viável mediante proposta legislativa, o que ora se cumpre.

O crédito suplementar destina-se a cobrir despesas decorrentes das Leis nº 18.800,

de 31 de março de 2010, e nº 18.700, de 5 de janeiro de 2010, para pagamento de
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Pessoal e Encargos Sociais, no valor de R$115.786.400,00 (cento e quinze milhões

setecentos e oitenta e seis mil e quatrocentos reais) e outras Despesas Correntes no

valor de R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais).

Por entendê-la relevante faço anexar a este projeto de lei a Exposição de Motivos

da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

São estas, 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.

Exposição de Motivos

Senhor Governador,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o Projeto de Lei que autoriza a

abertura de crédito suplementar no valor de R$117.386.400,00 (cento e dezessete

milhões trezentos e oitenta e seis mil e quatrocentos reais), em favor do Ministério

Público do Estado de Minas Gerais.

A suplementação contemplará as seguintes ações:

- Procuradoria de Justiça, .para pagamento de despesas de Pessoal e Encargos

Sociais referentes a Despesas de Exercícios Anteriores no valor de R$8.860.000,00

(oito milhões oitocentos e sessenta mil reais);

- Promotoria de Justiça, para pagamento de despesas de Pessoal e Encargos

Sociais referentes a vencimentos no valor de R$10.100.000,00 (dez milhões e cem

mil reais), encargos no valor de R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)

e despesas de exercícios anteriores no valor de R$31.300.000,00 (trinta e um milhões

e trezentos mil reais);

- Direção Administrativa, para pagamento de despesas de Pessoal e Encargos

Sociais referentes a vencimentos no valor de R$10.600.000,00 (dez milhões e

seiscentos mil reais), encargos no valor de R$4.600.000,00 (quatro milhões e

seiscentos mil reais) e despesas de exercícios anteriores no valor de R$5.400.000,00

(cinco milhões e quatrocentos mil reais);

- Proventos de Inativos Civis e Pensionistas, para pagamento de despesas Pessoal

e Encargos Sociais referentes a pagamento de inativos no valor de R$37.719.000,00

(trinta e sete milhões, setecentos e dezenove mil reais) e pensionistas no valor de
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R$3.340.000,00 (três milhões trezentos e quarenta mil reais) e Outras Despesas

Correntes para pagamento de pensionistas no valor de R$1.600.000,00 (um milhão e

seiscentos mil reais)

- Direção da Política Institucional, para pagamento de despesas de Pessoal e

Encargos Sociais no valor de R$367.400,00 (trezentos e sessenta e sete mil e

quatrocentos reais).

Para atender as despesas mencionadas serão utilizados recursos provenientes de:

- excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício no valor de

R$79.300.000,00 (setenta e nove milhões e trezentos mil reais);

- excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o FUNFIP

previsto para o corrente exercício no valor de R$23.469.000,00 (vinte e três milhões

quatrocentos e sessenta e nove mil reais);

- excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor para o FUNFIP

previsto para o corrente exercício no valor de R$14.250.000,00 (quatorze milhões

duzentos e cinquenta mil reais) e

- anulação de dotação orçamentária própria de custeio no valor de R$367.400,00

(trezentos e sessenta e sete mil e quatrocentos reais).

Informo que o Projeto de Lei se faz necessário tendo em vista que a Lei nº 18.693,

de 04 de janeiro de 2010, não contém dispositivo que autorize o Poder Executivo abrir

crédito suplementar ao orçamento do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência, os meus protestos de estima e

consideração.

Renata Vilhena, Secretária de Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.702/2010

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, no valor

de R$117.386.400,00, em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Ministério Público do Estado de Minas

Gerais, no valor de R$117.386.400,00 (cento e dezessete milhões trezentos e oitenta

e seis mil e quatrocentos reais), para atender a:

I - despesas de Pessoal e Encargos Sociais, no valor de R$115.786.400,00 (cento e
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quinze milhões setecentos e oitenta e seis mil e quatrocentos reais); e

II - outras despesas correntes, no valor de R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos

mil reais).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º serão utilizados recursos provenientes

de:

I - excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no valor de

R$79.300.000,00 (setenta e nove milhões e trezentos mil reais);

II - excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o FUNFIP

previsto para o corrente exercício, no valor de R$23.469.000,00 (vinte e três milhões

quatrocentos e sessenta e nove mil reais);

III - excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor para o FUNFIP

previsto para o corrente exercício, no valor de R$14.250.000,00 (quatorze milhões

duzentos e cinquenta mil reais); e

IV - anulação de dotação orçamentária própria de custeio, no valor de

R$367.400,00 (trezentos e sessenta e sete mil e quatrocentos reais).

Parágrafo único - A utilização dos créditos indicados nesta lei estará condicionada à

verificação dos limites a que se referem os arts. 19 a 22 da Lei Complementar

Federal 101, de 4 de maio de 2000, e será limitada pelo Poder Executivo ao

percentual estabelecido no parágrafo único do citado art. 22.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 204 do Regimento

Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Cláudio Costa, Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.921/2010 , do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Geraldo Thadeu, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 5.666/2010, da Comissão de Turismo.

Da Sra. Érica Campos Drumond, Secretária de Turismo, prestando informações

relativas aos Requerimentos n°s 5.645, 5.646, 5.651  e 5.652/2010, da Comissão de

Turismo.
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Do Sr. Fuad Noman, Secretário de Transportes, encaminhando o relatório executivo

do ano de 2009, que contém compilação das ações do Sistema Operacional de

Transportes e Obras Públicas. (- À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Moacyr Lobato de Campos Filho, Secretário de Defesa Social (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 5.708 e  5.804/2010, da Comissão de

Segurança Pública.

Do Sr. Moacyr Lobato de Campos Filho, Secretário de Defesa Social, em atenção a

convite formulado por meio do Ofício nº 1.051/2010/SGM, encaminhando os nomes

das autoridades designadas para comparecer às audiências públicas que menciona.

(- À Comissão de Segurança Pública.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 5.866/2010, da Comissã o de Justiça.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (2), encaminhando o Relatório

de Avaliação dos Programas do PPAG para o exercício de 2009 e, para fins de

elaboração das propostas orçamentárias parciais, a estimativa das receitas para o

exercício de 2011, bem como o demonstrativo da receita corrente líquida. (- À

Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Washington Mello, Secretário de Cultura, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 5.974/2010, da Comissão de Cultura.

Da Sra. Aparecida Gama, Presidenta da Unale, informando de sua eleição para a

Presidência dessa entidade e do convite à Unale, extensivo aos parlamentos

estaduais, para participar da Conferência Parlamentar das Américas, de 20 a

25/7/2010, em Queretaro, México, e da National Conference of State Legislatures, de

25 a 28/7/2010, em Louisville, Estados Unidos.

Do Sr. Edmundo Silva Júnior, Prefeito Municipal de Borda da Mata, prestando

informações relativas ao requerimento do Deputado Wander Borges encaminhado por

meio do Ofício nº 1.363/2010/SGM.

Do Sr. Edmundo Silva Júnior, Prefeito Municipal de Borda da Mata, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 4.562/2010, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.562/2010.)

Do Sr. Frederico Coutinho de Souza Dias, Presidente da Câmara Municipal de
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Pouso Alegre, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.963/2010, da

Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr. José Roberto Gariff Guimarães, Prefeito Municipal de São José do Goiabal,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 4.528/2010, em atenção a

pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.528/2010.)

Da Sra. Maria do Carmo Lara Perpétuo, Prefeita Municipal de Betim, convidando

esta Casa para participar de seminário, em 5/7/2010, nesse Município, que tem como

objetivo fomentar políticas de promoção da igualdade racial.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 5.493/2010, da Comissão de Segurança

Pública.

Do Sr. Oliveira Santiago Maciel, Chefe do Detran-MG, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 5.840/2010, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Marivaldo Araujo Ribeiro, Superintendente Regional de Negócios da CEF,

informando a liberação de recursos financeiros do FGTS à Copasa-MG, referentes às

parcelas dos contratos que menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para

os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento

Interno.)

Do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional do DNIT (substituto),

prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.886/2010, do Deputado Ruy

Muniz.

De D. Mauro Morelli, Presidente do Consea-MG, convidando o Presidente desta

Casa para a solenidade de abertura do Encontro Estadual de Conselhos Municipais

de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, em 24/6/2010, nesta Capital.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (4), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 3.591 e 4.102/2009 e 4.483 e

4.515/2010, em atenção a pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se os ofícios e

as notas técnicas aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Frederico Leopoldo Pereira, Juiz do Trabalho, encaminhando informações

relativas ao processo que menciona, o qual tem como partes o Sr. Julio Cesar de

Souza e a Global Engenharia Ltda. (- À Comissão de Administração Pública.)
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Do Sr. José Jairo Gomes, Procurador da República, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 6.294/2010, da Comissã o de Direitos Humanos.

Do Sr. João Martins Nunes, Vereador da Câmara Municipal de Aimorés, e do Sr.

João Aurélio Tabosa, Servidor Público Estadual, solicitando o apoio desta Casa às

reivindicações dos servidores públicos da rede estadual de ensino. (- À Comissão de

Educação.)

Do Sr. Augusto Henrique Lio Horta, Chefe de Gabinete do Secretário de Meio

Ambiente, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.873/2010, da

Comissão de Meio Ambiente.

Do Sr. Humberto Miranda Cardoso, Diretor de Gestão Interna do Ministério da

Cultura; da Sra. Sônia Maria Gandra Silva, Gerente Regional da CEF, e do Sr. Levy

Pacheco de Oliveira Junior, Gerente-Geral da Agência Santo Agostinho da CEF,

informando a liberação de recursos financeiros para o Instituto Arte Brasil e as

Secretarias de Desenvolvimento Regional e de Esportes, respectivamente. (- À

Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição

Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Geraldo Borges Júnior, Vice-Corregedor do Conselho Regional de Medicina,

prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Direitos Humanos

encaminhado por meio do Ofício nº 115/2008/SGM.

Da Sra. Regina Maria Filomena de Luca Miki, Secretária Executiva do Conselho

Nacional de Segurança Pública, prestando informações relativas ao Requerimento nº

5.915/2010, da Comissão de Participação Popular.

Da Sra. Rosani A. Araújo, Coordenadora de Logística e Execução do Ministério da

Ciência e Tecnologia, encaminhando cópia de termo aditivo a termo de parceria

firmado entre essa Pasta 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.)

Do Sr. Adolfo Garrido, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do DER-MG,

encaminhando cópia da “Carta de Brasília”, documento resultante do VII Encontro

Federativo Interestadual Sindical da Fasderbra. (- À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Alacir Ribeiro Antônio Filho, Presidente do Sindicato dos Contabilistas de
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Belo Horizonte, dando ciência da composição da nova diretoria dessa entidade.

Do Sr. Abele Travaglia, Presidente do Instituto Elena Fusaro Trincanato,

encaminhando relatório relativo às atividades dessa entidade em 2009. (- À Comissão

do Trabalho.)

Do Sr. Jorge Henrique Maciel, Procurador da Intervisão Emissoras de Rádio e TV

Ltda. - Inter TV Grande Minas -, prestando informações relativas ao requerimento do

Deputado Paulo Guedes encaminhado por meio do Ofício nº 1.079/2010/SGM.

Da Sra. Giselle Christina Neves de Oliveira, da Ferrous Resources do Brasil S.A.,

prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Minas e Energia

encaminhado por meio do Ofício nº 1.242/2010/SGM.

CARTÃO

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, encaminhando exemplar

do “Perfil do Agronegócio 2003-2009” e do “Panorama do Comércio Exterior do

Agronegócio de Minas Gerais”. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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 4.703/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores da Vila Nunes, Cohab I, II,

III e Novo Horizonte, com sede no Município de Guaranésia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores da Vila

Nunes, Cohab I, II, III e Novo Horizonte, com sede no Município de Guaranésia.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de junho de 2010.

Tiago Ulisses

Justificação: A Associação de Moradores da Vila Nunes, Cohab I, II, III e Novo

Horizonte, sediada na Rua Arlindo Cunha Carvalho, n° 20, Cohab II, na cidade de

Guaranésia, é uma associação sem fins lucrativos, possuidora de patrimônio e
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personalidade jurídica próprios. Cabe salientar que a entidade não remunera os

membros de sua diretoria pelo exercício específico de suas funções nem distribui

lucros, vantagens ou bonificações a dirigentes, associados e mantenedores, sob

nenhuma forma.

Tem por finalidades incentivar a participação dos moradores e estabelecidos nos

bairros na vida da Associação, com vistas a fortalecer as condições dos seus direitos

e o exercício da cidadania; encaminhar aos órgãos competentes as reclamações dos

moradores e estabelecidos nos bairros, quando violados nos seus direitos,

acompanhando o desenvolvimento dos seus pleitos; e realizar ou promover, em

cooperação com órgãos afins, estudos e pesquisas concernentes ao universo de

questões que afetam a cidadania e a qualidade de vida dos moradores e

estabelecidos nos bairros.

- 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 4.704/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Alcance de Lavras - Acal -,

com sede no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Alcance de

Lavras - Acal -, com sede no Município de Lavras.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de junho de 2010.

Tiago Ulisses

Justificação: A Associação Comunitária Alcance de Lavras - Acal -, sediada na Rua

Álvaro Botelho, nº 501, Centro, na cidade de Lavras, é uma associação sem fins

lucrativos, possuidora de patrimônio e personalidade jurídica próprios, cabendo

salientar que a entidade não remunera os membros de sua diretoria pelo exercício

específico de suas funções, não distribuí lucros, vantagens ou bonificações a

dirigentes, associados e mantenedores, sob nenhuma forma.

Tem por finalidades dar oportunidade à apresentação de ideias, elementos de
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cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade; oferecer mecanismos à formação

e integração da família e da comunidade, estimulando o bem-estar, a boa cultura, o

convívio social aprazível e o lazer; prestar serviços de utilidade pública, integrando-se

aos serviços de defesa civil, sempre que necessário e possível; estimular a promoção

de relações e atividades saudáveis na comunicação social; promover atividades

educacionais e de formação geral; incentivar comportamentos de participação,

organização e solidariedade, criando ou estimulando atividades, movimentos,

projetos, programas, cursos e organismos; promover e divulgar resultados de

pesquisas, estudos, experiências educativas e avaliações, principalmente aquelas

que promovem o bem-estar e a dignidade humana no contexto familiar e comunitário;

divulgar e promover suas atividades e finalidades através da constituição de órgãos

de imprensa, de radiodifusão, e de geração de sinais de TV, conforme legislação

vigente; prestar serviços compatíveis com suas finalidades, com o fim de arrecadar

fundos para a manutenção da entidade.

Como visto, a entidade, fundada em 2009, atende aos requisitos legais para ser

declarada de utilidade pública, razão pela qual rogo a meus pares a aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.358/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Ciência e Tecnologia pedido de providências para que se dê prioridade

à homologação do Parecer nº 248/2010 do Processo nº 38.887, de interesse da

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.359/2010, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que seja instalada uma torre de

telefonia celular no Distrito de Rodeador, no Município de Monjolos. (- À Comissão de

Transporte.)

Nº 6.360/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Paulino Patrus Engenharia Ltda. pelo excelente trabalho
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de ação social que vem promovendo ao longo dos 17 anos de sua existência. (- À

Comissão do Trabalho.)

Nº 6.361/2010, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Agostinho Gomes de Azevedo por sua posse no cargo de

Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. (- À Comissão de

Administração Pública.)

Nº 6.362/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação Comunitária Alto Vila Rica e Adjacências pelo

3º aniversário de sua constituição. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 6.363/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Corporação Musical Nossa Senhora do Carmo pelo 12º

aniversário de sua constituição. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 6.364/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Município de Sabará pelos 336 anos de sua fundação, 299

anos de sua elevação à categoria de Villa Real e 172 anos de sua emancipação. (- À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 6.365/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Cultura pedido de informações sobre o não repasse de recursos, que

especifica, para a área de cultura e sobre outros assuntos relacionados. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº 6.366/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de informações sobre o não repasse de recursos, que

menciona, para a área de cultura e sobre outros assuntos relacionados. (-

Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Weliton Prado.

Anexe-se ao Requerimento nº 6.365/2010, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.)

Nº 6.367/2010, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Fundação Estadual de Meio Ambiente pedido de informações sobre o atendimento,

pelos Municípios da região Sul do Lago de Furnas, do cronograma de implantação

dos sistemas de tratamento de esgoto previstos nas Deliberações Normativas Copam

nºs 96/2006 e 128/2008, bem como sobre as medidas adotadas por essa Fundação
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para corrigir as irregularidades encontradas durante a fiscalização da implantação

desses sistemas. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 6.368/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Defensor Público-Geral pedido de providências com vistas à

ampliação do número de Defensores Públicos na Comarca de Betim.

Nº 6.369/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de

providências com vistas à construção de um novo fórum no Município de Contagem.

Nº 6.370/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de providências com

vistas à implantação de novas varas criminais e varas especializadas para

atendimento de crianças e adolescentes no Município de Betim. (- Distribuídos à

Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.371/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a construção de

uma escola estadual de ensino médio no Bairro Petrovale e de um novo prédio para o

funcionamento da Escola Estadual Cândido Portinari, ambas no Município de Betim.

(- À Comissão de Educação.)

Nº 6.372/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Defensor Público-Geral pedido de providências com vistas à

ampliação do número de Defensores Públicos na Comarca de Contagem. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.373/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Subsecretaria de Políticas Antidrogas pedido de providências com

vistas à ampliação do número de vagas nas clínicas filiadas às comunidades

terapêuticas para atendimento de dependentes químicos, no Município de Contagem.

Nº 6.374/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita sejam

encaminhados à Subsecretaria Antidrogas da Secretaria de Esportes e Juventude

cópia das notas taquigráficas da 16ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e

pedido de providências para que se dê especial atenção às comunidades

terapêuticas como instrumento central para a recuperação de dependentes químicos.
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(- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 6.375/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências com vistas à

ampliação do efetivo de Agentes de Polícia e Delegados na Comarca de Betim, à

implantação de uma delegacia seccional no Município de Igarapé, de uma delegacia

no Bairro Jardim Teresópolis e de uma Delegacia Especializada de Orientação e

Proteção da Criança e do Adolescente, as duas últimas no Município de Betim.

Nº 6.376/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Superintendência da Polícia Federal no Estado pedido de

providências para a implantação de um posto avançado da Polícia Federal no

Município de Betim.

Nº 6.377/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para que envie a esta

Casa projeto de lei que disponha sobre a indenização por parte da administração

pública, nos moldes da concedida aos presos vitimados por incêndio em Ponte Nova,

ao agente penitenciário Wandrew Schwenk de Assis, que ficou paraplégico após ser

baleado no exercício de suas funções; e de projeto de lei que disponha sobre a

aposentadoria especial e a extensão do auxílio-invalidez para agente já vitimado ou

que vier a se vitimar em casos semelhantes.

Nº 6.378/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que pleiteia seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que solicite

à Advocacia-Geral do Estado a elaboração de um parecer sobre o direito dos agentes

penitenciários contratados de receberem indenizações e aposentadorias por invalidez

quando acidentados durante o exercício de suas funções, a exemplo do que ocorreu

com o Agente Penitenciário Wandrew Schwenk de Assis, que ficou paraplégico após

ter sido baleado.

Nº 6.379/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para adoção de

medidas que garantam melhores condições ao Sr. Wandrew Schwenk de Assis,

Agente Penitenciário, que está paraplégico após ter sido baleado no exercício de

suas funções dentro do fórum de Sete Lagoas e necessita de cadeira de rodas
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adaptada, além de outras adequações em sua residência.

Nº 6.380/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar pedido de

providências com vistas à ampliação do efetivo da corporação no Município de

Contagem.

Nº 6.381/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências com vistas à

ampliação do efetivo e à melhoria da infraestrutura da Polícia Civil no Município de

Contagem.

Nº 6.382/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a

construção de um centro socioeducativo no Município de Betim que atenda a

demanda de internação de adolescentes autores de atos infracionais provenientes

dos Municípios da região.

Nº 6.383/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Ministério da Justiça pedido de providências com vistas à

recomposição do efetivo da Polícia Rodoviária Federal no Estado, especialmente no

Posto 3 da BR-381, no Município de Betim.

Nº 6.384/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita sejam

encaminhados ao Governador do Estado cópia das notas taquigráficas da 16ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para a instalação

de defensorias públicas em todas as comarcas do Estado e para a ampliação dos

efetivos policiais e dos postos policiais nas divisas do Estado e de medidas de

combate às drogas e de outras que menciona.

Nº 6.385/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social cópia das notas taquigráficas da 16ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências com vistas à

ampliação do número de delegacias especializadas no Estado, à intensificação do

combate ao "crack", à implantação de novos postos policiais na divisas do Estado e

ao aprimoramento do sistema prisional e do processo de ressocialização dos presos.

Nº 6.386/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita sejam



____________________________________________________________________________
1106

encaminhados ao Chefe da Polícia Civil do Estado cópia das notas taquigráficas da

16ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências com vistas à

ampliação do efetivo de Agentes de Polícia e de Delegados na região de Poços de

Caldas e do efetivo policial para combate à criminalidade, especialmente ao tráfico de

drogas.

Nº 6.387/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências com vistas à

implantação do ensino médio nos turnos da manhã e da tarde no Município de

Contagem.

Nº 6.388/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares, que menciona, da 19ª Cia. TM do 16º

BPM pela ação policial que culminou na prisão de traficantes e na apreensão de

grande e valiosa carga de drogas na Pedreira Prado Lopes, nesta Capital.

Nº 6.389/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado pedido de

providências com vistas à ampliação do efetivo policial da corporação nas rodovias

federais que atravessam a região Sul do Estado.

Nº 6.390/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências com vistas à

construção de um presídio e de um centro socioeducativo no Município de Poços de

Caldas.

Nº 6.391/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Superintendência da Polícia Federal do Estado pedido de

providências com vistas à implantação de uma unidade da corporação em Lavras e à

ampliação do efetivo policial nesse Município.

Nº 6.392/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares, que menciona, do Batalhão de

Rondas Táticas Metropolitanas - Rotam - por sua participação na apreensão de

grande quantidade de drogas e munição na Pedreira Prado Lopes, nesta Capital.

Nº 6.393/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais, que menciona, do 3º Pel. da 58ª Cia. do 35º
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BPM pela perseguição que culminou na apreensão de três indivíduos, bem como de

drogas e armas.

Nº 6.394/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências com vistas à

construção de um presídio e de um centro de atendimento a adolescentes no

Município de Lavras, à ampliação do efetivo policial na 6ª Risp e a outras medidas

relativas à segurança pública.

Nº 6.395/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sgt. PM Júlio César dos Santos, lotado no Batalhão de

Rondas Táticas Metropolitanas - Rotam -, pelo ato de bravura ao intervir, estando à

paisana e de folga, no assalto que ocorria em uma locadora de vídeos da Região

Oeste de Belo Horizonte.

Nº 6.396/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares, que menciona, do Batalhão de

Rondas Táticas Metropolitanas - Rotam - pela apreensão realizada em Betim de 2

veículos roubados e com chassis adulterado, 71 quilos de drogas, dinheiro

supostamente proveniente do tráfico e pistola 40 de uso restrito da polícia.

Nº 6.397/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Programa Chumbo Grosso da Rede Vitoriosa de

Uberlândia, afiliada do SBT, por seu 10º aniversário e pela grande audiência na

região.

Nº 6.398/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Ministério da Justiça pedido de providências com vistas à

recomposição do efetivo da Polícia Rodoviária Federal no Estado, especialmente na

13ª PRF, do Município de Poços de Caldas.

Nº 6.399/2010, da Comissão de Cultura, em que solicita seja encaminhada ao

Congresso Nacional sugestão de alteração do Código Penal Brasileiro prevendo-se o

agravamento de pena para os tipos penais de furto, roubo e demais crimes contra o

patrimônio cultural do País.

Nº 6.400/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados à Corregedoria da Secretaria de Defesa Social cópia das notas
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taquigráficas da 13ª Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências

com vistas à apuração de denúncia de assédio moral, no presídio de Caratinga,

apresentada pelo agente penitenciário Sérgio Luiz Ferreira dos Santos.

Nº 6.401/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Lagoa Santa pedido de

providências com relação às denúncias apresentadas pela Sra. Belkíss Amorim

constantes na ação movida por sua mãe, Sra.Berenice Teixeira de Amorim, contra o

Hotel Bristol, para avaliar a possibilidade de majoração da multa diária estipulada ao

estabelecimento, e ao Promotor de Justiça dessa Comarca pedido de providências

com vistas à interdição do hotel até que a residência danificada seja reconstruída,

bem como seja encaminhada a ambos cópia das notas taquigráficas da 12ª Reunião

Ordinária dessa Comissão.

Nº 6.402/2010, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de providências com vistas

à realização, em caráter de urgência, tendo em vista o forte interesse social e público,

de audiência de conciliação nos autos de processo originário da Comarca de Medina,

em que contendem a Fundação Brasileira de Desenvolvimento e a Associação Escola

Família Agrícola do Médio e Baixo Jequitinhonha e a Escola Família Agrícola

Bontempo.

Nº 6.403/2010, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e à Secretaria de Educação pedido de providências com vistas

à decretação como de interesse público da área onde se encontra instalada a Escola

Família Agrícola Bontempo, no Município de Itaobim, e à desapropriação da área,

incluindo prédios e bens móveis, em benefício da referida Escola.

Nº 6.404/2010, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Copasa-MG pedido de providências com vistas à implantação de uma usina-piloto

de tratamento de esgotos na região do Alto Rio Grande, conforme estudos e projetos

já encaminhados à referida empresa pela Associação dos Usuários do Lago de

Furnas.

Nº 6.405/2010, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para a realização de ações



____________________________________________________________________________
1109

visando ao fortalecimento e ao apoio institucional aos Comitês de Bacia Hidrográfica

do Alto Rio Grande e do entorno do Reservatório de Furnas.

Nº 6.406/2010, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado às Secretarias de Planejamento e Gestão e de Fazenda pedido de

providências com vistas à ampliação de recursos para o Programa Minas + Seguro.

Nº 6.407/2010, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Geral do IEF pedido de providências com vistas ao

desenvolvimento de um plano de manejo que possibilite a preservação, a

permanência e a garantia do extrativismo para as comunidades (famílias) tradicionais

na região do Alto Rio Pardo.

Nº 6.408/2010, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária pedido

de providências com vistas à regularização das áreas de conflitos entre as famílias

tradicionais e as cooperativas no Alto Rio Pardo, com vistas à permanência das

famílias e à expansão de suas propriedades no local.

Nº 6.409/2010, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento pedido de

providências com vistas à expansão dos recursos para subvenção do seguro agrícola

aplicado no Estado.

Nº 6.410/2010, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária pedido

de providências com vistas à instalação de uma Câmara Técnica Auxiliar do Iter,

composta por representantes do Sindicato, do Centro de Agricultura Alternativa, da

Comissão Pastoral da Terra e do Incra, para aprovação das propostas e mediação de

conflitos na região de Rio Pardo de Minas.

Nº 6.411/2010, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário Agricultura pedido de providências com vistas a que

sejam atendidas as atividades de pecuária, silvicultura e aquacultura, entre outras,

pelo Programa Minas + Seguro.

- É também encaminhado à Mesa requerimento da Deputada Ana Maria Resende e

outros.
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Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Educação,

de Transporte e de Assuntos Municipais, da Deputada Gláucia Brandão e dos

Deputados Luiz Humberto Carneiro, Sávio Souza Cruz (2) e Inácio Franco.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Sr. Presidente, gostaria de saudar todos e todas e

parabenizar, de forma especial, muito especial mesmo, os servidores da educação,

pela luta, mobilização, empenho e coragem, pois são verdadeiros guerreiros e

guerreiras.

Eles estão dando realmente uma verdadeira aula de cidadania, reivindicando com

muita justiça. Grande parte da categoria está realmente revoltada, não caiu no

engodo anunciado pelo governo e não aceita de maneira nenhuma perder direitos,

garantidos depois de muita luta, de uma categoria que já está empobrecida; que se

encontra praticamente sem reajuste há vários e vários anos; que recebe o

contracheque com salário inicial menor que um salário mínimo. Para quem não

acredita, acha que não é verdade, como todo o mundo conhece um servidor da

educação, então peça para ver o contracheque dele. Vejam, neste contracheque, que

o provento básico é de R$330,75. Encontram-se conosco contracheques que não

acabam mais, que chegam de todas as regiões do Estado. Isso é uma vergonha, pois

se trata de um Estado que tem uma das maiores arrecadações, uma das maiores

economias do País. O orçamento do Estado deve superar, em breve,

R$50.000.000.000,00; saiu de R$17.000.000.000,00 para mais de

R$50.000.000.000,00, e o Estado paga esse salário de miséria, de fome, aos

servidores do Estado.

Então, gostaria de parabenizar os servidores, que estão indignados, e com razão,

com a nova proposta anunciada pelo governo. Realmente, têm de se indignar

mesmo. Não podemos aceitar que essa proposta seja aprovada da forma como está -

de forma nenhuma. Isso porque os servidores dos outros Poderes, como os do

Tribunal de Contas, por exemplo, contam com auxílio-alimentação, auxílio-transporte,

o que é justo, é certo. Os servidores da Assembleia Legislativa têm auxílio-transporte,
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têm auxílio-educação. Quem entrou até 2003 tem direito a quinquênios, como os

servidores do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do Judiciário. E por que os

professores não podem ter? Por que os professores são tratados de forma

diferenciada? Então, não podemos concordar com a maneira como está o projeto. Os

servidores querem é a implementação do piso nacional, é o cumprimento da lei

federal. É só isso. E, agora, o governo dá um jeito de dar com uma mão e depois tirar

com as duas. É o Míster M: faz mágica contra os direitos adquiridos dos servidores.

Concedo aparte ao Deputado Sargento Rodrigues, para continuarmos o debate.

Sem luta não há vitória. Creio que a mobilização tem de continuar com muita firmeza.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Agradeço a V. Exa., a quem

cumprimento, por, mais uma vez, trazer a essa tribuna assunto de grande relevância

para o nosso Estado.

Já fiz registro na Comissão de Justiça da nossa satisfação pelo envio de suas

emendas que dizem respeito à aposentadoria da policial civil, que pode ser reduzida

em cinco anos.

Havíamos apresentado a emenda, aliás V. Exa. estava presente no dia da

audiência. A partir daquele momento, houve um esforço de toda a Comissão de

Justiça para fazer o apelo ao governo a fim de que também policiais civis fossem

prestigiados com a redução do tempo de aposentadoria. Então, a emenda acabou de

ser lida aqui pelo Deputado Hely Tarqüínio, nosso 2º-Secretário. Houve também o

envio do projeto de lei que diz respeito aos servidores administrativos da Polícia Civil.

São duas vitórias importantes obtidas por meio da nossa mobilização e do nosso

empenho. Já havia apresentado as emendas, mas o governo resolveu enviá-las para

que não haja vício de iniciativa e para que o projeto não venha a ser questionado

mais adiante. Portanto, julgo importante que essas emendas tenham chegado,

porque o projeto de lei complementar está tramitando. V. Exa. acompanhou a

distribuição do avulso do parecer do Projeto de Lei Complementar nº 60, mas é bom

que todos os companheiros da Polícia Civil do Estado estejam atentos. Esperamos

um pouco mais, Deputado Weliton Prado, e alguns ainda resistiam e achavam que

seria ruim esse pequeno atraso. Alguns até voltaram para as delegacias contrariados,

mas hoje estão vendo que tínhamos razão. Esperamos um pouco mais, e agora são
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mais dois direitos que foram agregados a esse projeto, graças a nossa persistência e

a nossa perseverança junto ao governo. Parabéns a V. Exa. O tema que traz é de

fundamental importância para este Estado. Estamos acompanhando a luta dos

educadores do nosso Estado. Parabéns e muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado* - Agradeço e reconheço o trabalho do nobre Deputado

Sargento Rodrigues. Reconheço, de forma muito especial, o trabalho do Chico,

representante dos servidores administrativos da Polícia Civil. Tive oportunidade de

estar presente em várias assembleias da categoria. Esperamos que o projeto seja

aprovado o mais rapidamente possível. Gostaria de cumprimentar o Sindpol. Essa

emenda a que o Deputado se referiu é muito importante, pois estabelece isonomia

com a Polícia Militar no que diz respeito à aposentadoria das policiais civis.

Realmente faz justiça, parabéns. Terá o nosso total apoio. Esperamos que seja

aprovada rapidamente.

Em relação aos servidores da educação, recebemos, por sinal aqui, um documento

do Sind-UTE considerando que a proposta de política de remuneração contida no

relatório do grupo de trabalho instituído pela Resolução Conjunta nº 7.559 foi

resultado de um consenso com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação

de Minas Gerais. A Beatriz encaminhou esse documento à Assembleia Legislativa.

Fiz uma cópia. Já tínhamos encaminhado as emendas. São 17 propostas de

alteração do projeto. Quero dizer à categoria que já apresentamos as emendas aqui

no Plenário e na Comissão de Justiça propondo as alterações, de acordo com os 17

itens, porque o projeto tem de ser alterado. Do jeito como está não pode ser

aprovado.

Estávamos em reunião agora há pouco com os representantes do Bloco PT-PMDB-

PCdoB, com o nosso Líder, Deputado Padre João, com o Carlão, com o

representante do governo, com a Bia e com outros representantes do Sindicato.

Infelizmente, o governo não avançou. Não podemos admitir que o governo, além de

querer acabar com as carreiras, com as promoções, com as progressões, com os

quinquênios, com o vale-alimentação, com o vale-transporte, não estabeleça um piso

real para os servidores e não proponha nenhum mecanismo na proposta para fazer a

correção. Estabelece um subsídio. Os servidores poderão ficar décadas, cinco,
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quatro, três anos sem ter nenhum aumento. Praticamente congela-se o salário dos

servidores. Isso terá muito impacto, depois, na aposentadoria. Então, a proposta do

governo, da maneira como chegou, é irresponsável. Não podemos admiti-la nem

aceitá-la.

Há aqui dados de outros Estados. Peguemos um Estado que tem uma economia

que não há como comparar com a do Estado de Minas Gerais. Temos aqui uma das

maiores cargas tributárias. Aqui tudo é mais caro. O ICMS do álcool é 15%; o da

conta de luz, 42%. Em São Paulo, por exemplo, o ICMS do álcool é de 12%; aqui, é

de 25%. O IPVA aqui é mais caro do que em outros Estados, e veículos com mais de

10 anos têm de pagar IPVA, além da taxa de licenciamento, que não existe em outros

Estados. A água aqui tem preço de vinho. A tarifa da Copasa é mais cara do que a

cobrada em outros Estados. A energia elétrica da Cemig é a mesma coisa. Então, há

muita arrecadação, pois o Estado passou de R$17.000.000.000,00 para mais de

R$40.000.000.000,00 de orçamento.

O governo não tem problema em relação a dinheiro, mas, infelizmente, não faz

justiça, não utiliza esses recursos para valorizar o servidor e o ser humano. Esse é o

nosso questionamento, pois o governo não pode ter a mesma visão do Governador,

apenas de concreto e aço. Afinal, dinheiro para o Centro Administrativo o governo

tem. Foram mais de R$2.000.000.000,00 gastos com obras; no entanto, não tem

recursos para valorizar os servidores.

Por exemplo, o valor da remuneração inicial no Estado do Acre é de R$1.675,00

mais as gratificações por 20 horas de aula e 10 horas de planejamento. Esse é o

valor do salário no Acre. No Espírito Santo, o valor da remuneração é de R$1.654,00

por 25 horas. No Distrito Federal é de R$3.700,24 por 40 horas semanais e 10 horas

de planejamento. Esse é o valor do salário do professor no Distrito Federal. Deveria

ser o mesmo aqui em Minas Gerais, de acordo com nossa economia e com o

orçamento que temos. Infelizmente, não é. Portanto, do jeito como está, a proposta

congela os salários dos servidores, acaba com o direito adquirido, e não podemos

admitir isso.

Aproveito a oportunidade para cumprimentar os Deputados Almir Paraca, Carlin

Moura e os demais Deputados da Mesa e dizer-lhes que já apresentamos as
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emendas, porém houve alguns pontos questionados pelo sindicato. (- Lê:) “Manter a

estrutura da carreira conforme Leis nº 15.293/2004 e nº 15.784/2005 com a variação

de níveis em 22% e graus em 3%; a proposta de política remuneratória apresentada

no projeto de lei acarretará, caso não haja uma definição clara de periodicidade e

instrumento de reajuste ou atualização dos valores constantes nas tabelas, um novo

congelamento salarial. Nesse sentido, solicitamos a inclusão de mecanismos de

reajuste definido na Lei Federal nº 11.738/2008, que é baseado no custo aluno-

qualidade”. Trata-se da implementação do piso nacional de educação, que é corrigido

todo ano. Do jeito como o projeto está aqui, seria congelado o salário dos servidores.

O outro ponto também diz: “Assinatura do termo de acordo em que o Sindicato

explicitou que a perspectiva da categoria era por uma proposta salarial com vigência

para 2010”. O governo do Estado, por sua vez, está jogando esse reajuste para

março do ano que vem. E agora, voltando do Judiciário, o reajuste será para janeiro.

Por que para os servidores sempre o governo pode jogar para frente sem problemas?

Só para eles é que é desse jeito. Só na educação é que é assim. Para as outras

categorias há negociação, mas, para os professores, sempre dizem que é

inconstitucional, ilegal, que a legislação não permite ou que o problema é com a Lei

de Responsabilidade Fiscal. Inventam mil e uma desculpas para não garantir os

direitos aos servidores. “No entanto, a vigência proposta no projeto de lei é para

março de 2011. Solicitamos a modificação da vigência, prevista no art. 22”.

Solicitamos que ela seja para janeiro. “Solicitamos a manutenção apenas da jornada

de trabalho de 24 horas com valores da tabela apresentada para a jornada de 30

horas”. Praticamente eles querem acabar com os direitos dos servidores. Não criam

um piso remuneratório, acabam com a carreira, com a promoção e com o quinquênio,

que é um direito adquirido como o biênio, e ainda querem aumentar as horas de

trabalho dos servidores? Isso é uma vergonha. É um verdadeiro absurdo.

“Manutenção da Gratificação de Incentivo à Docência, prevista no art. 284 da

Constituição do Estado, e da Gratificação de Educação Especial, prevista no art. 169

da Lei nº 7.109/77”. Solicitamos também que o projeto de lei seja retirado do rol das

incorporações. Realmente, o governo não garante que os direitos adquiridos

continuem sendo usufruídos pelos servidores. “Solicitamos a alteração no referido
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artigo de modo a garantir tais direitos a esse segmento”. Seria uma nova redação,

que não causaria de maneira alguma prejuízo para os designados que tenham

adquirido os quinquênios e biênios. “No que se refere ao cargo de Diretor de Escolas,

solicitamos a manutenção do atual regime de remuneração baseado na escolaridade

e a gratificação de desempenho escolar”. O governo está acabando com isso. Ele vai

criar vários níveis diferentes de salário para Diretor.

O Diretor de uma escola pequena irá receber um valor, e o de uma escola maior

outro valor. Isso não existe, por ser totalmente ilegal, porque a categoria é dividida e

valores diferenciados são criados. Não concordamos com isso. Outro ponto a que

também apresentamos emendas diz respeito ao Vice-Diretor. Dessa forma,

solicitamos que a gratificação seja mantida em 25% e que não tenha como vinculação

a opção por 30 horas. O outro ponto é que a correlação prevista no art. 15 também

seja feita nessa lei.

Na redação do art. 20, solicitamos a modificação do prazo de regulamentação da

certificação para seis meses, a partir da publicação da lei. Outra emenda apresentada

foi relativa aos cargos de Analista de Educação e Analista de Educação Básica, que

deverão seguir a mesma tabela de remuneração do cargo de Inspetor Escolar. O

tratamento deve ser equânime para todas as carreiras da educação, apenas com um

acréscimo de nível com a titulação de certificação. Isso deve ser feito em relação a

todos os cargos. No mais, o projeto deve resguardar o direito à percepção de

quinquênios pelos servidores que ainda farão jus ao benefício e também deve

garantir que as vantagens incorporadas aos subsídios do art. 2º sejam garantidas de

acordo com o grau de posicionamento e que sejam fixadas para cada servidor,

observando-se o tempo de serviço e a data da vigência da lei, o chamado

espelhamento na carreira. A remuneração na forma de parcela única somente se

aplica ao servidor inativo e ao afastado que plenamente faz jus à paridade.

Solicitamos a retirada do art. 21, uma vez que condicionar a aplicação do disposto na

futura lei à Lei Complementar nº 101 é manter uma grande insegurança.

Enfim, fizemos várias alterações no projeto e o finalizamos para garantir os direitos

dos servidores da educação do nosso Estado, que é uma das categorias mais

penalizadas e que merece todo o nosso respeito, já que eles se encontram
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mobilizados em todos os cantos do Estado. Chegou o momento em que eles deram

um basta. Os servidores da educação não aceitam mais a atual política de

exploração, e é exatamente por isso que eles estão mobilizados em todas as regiões

do Estado. Por várias vezes, mais de 15 mil servidores se mobilizaram na porta da

Assembleia e saíram em caminhada até o Palácio da Liberdade e a Praça Sete.

Se o governo não voltar atrás e negociar, tenham certeza de que sofrerá uma

consequência política gravíssima, porque os servidores da educação não são bobos

nem aceitam perder a carreira, a promoção, os seus direitos adquiridos - quinquênios,

biênios e férias-prêmio - e ainda ter a jornada de trabalho aumentada.

Gostaria de agradecer ao Presidente, Deputado Doutor Viana, o tempo estendido e

dizer que sem luta não há vitória. A categoria tem de continuar mobilizada, com muita

firmeza, reivindicando seus direitos. Esperamos que as emendas que apresentamos

sejam apreciadas e aprovadas para, por meio de um acordo, aprovarmos o projeto.

Parabéns a todos os servidores.

* - 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 a todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Gostaria de

cumprimentar os funcionários do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, visto que

aprovamos, pela manhã, a recomposição salarial de 10,14%, na Comissão de

Justiça. E agora acabamos de aprovar, na Comissão de Administração Pública, essa

recomposição salarial de 10,14%, que passará a vigorar no dia 1º/1/2011.

Lamentavelmente, até agora não conseguimos o mesmo para os profissionais da

educação.

O projeto dos profissionais da educação esteve na pauta da Comissão de Justiça,

mas não houve acordo para votação. Ele ainda se mantém na pauta da Comissão de

Justiça para ser apreciado, à espera de entendimento. Ele também permanece na

pauta da Comissão de Administração Pública.

O importante é destacar que, como Líder do Bloco PT-PCdoB-PMDB, em nenhum

momento deixamos de ouvir os profissionais de educação.

Participei de todas as assembleias da categoria. Em nenhum momento, enquanto
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Líder do Bloco, nos omitimos das mesas de negociação. Ontem ficamos aqui até em

torno de 11 horas da noite, junto com o Sind-UTE, com o Líder do Governo e, antes

da própria assembleia que houve na semana passada, já tínhamos apresentado ao

governo quais eram os pontos em que havia divergência e em que não havia

entendimento, seja por parte do Sind-UTE, seja por parte do Bloco da Oposição. É

lamentável. Passou-se quase uma semana, e o governo não trabalhou esses pontos.

De maneira que no dia de hoje já poderíamos ter votado o projeto, pela manhã, na

Comissão de Justiça. Não tivemos como votar porque não havia um “sim” do governo

quanto aos pontos reivindicados, seja pela Oposição, seja pelo Sind-UTE. Esse é o

impasse que temos. Qual é o problema que enfrentamos? O tempo. Por quê? Temos

de apreciar o projeto hoje. Se queremos que essa proposição se torne lei até o dia

30, temos de votá-la. Esse é o grande impasse que temos.

Deputado Sávio, não posso ser leviano porque, na verdade, para um percentual dos

profissionais em educação há ganho. Só que queremos que o ganho, a conquista

seja de todos, para todos. A luta foi de todos. Sou testemunha de que a luta se deu

em todos os cantos de Minas Gerais. Pessoas viajaram a noite inteira para estar aqui;

e viajaram a noite inteira para retornar a suas casas; e para trabalhar o dia inteiro.

Não existe nenhum favor do governo. Trata-se de uma conquista do povo. Essa

parcela, sobretudo dos efetivados a partir de 2003, esse ponto de conquista, como a

própria palavra diz, é fruto da luta. É conquista. Não é presente nem favor do

Governador. Qual é o grande problema do projeto agora? O grande problema é que

quem dedicou o maior tempo à educação e tem 15, 20, 25 anos de trabalho não está

tendo ganho quase nenhum. Esse é o grande problema.

É verdade que quem está no início de carreira terá um ganho de mais de 40%. Não

posso ser leviano em relação a essa questão. Há conquista. Na verdade, a primeira

conquista que houve foi de o governo negociar com os profissionais em educação. O

governo nos disse em uma rodada de negociação que jamais se sentaria com

trabalhadores em greve. No entanto, o governo teve de sentar-se. Então, é uma

conquista, uma conquista de vocês. O governo teve de ceder à luta, à mobilização e à

capacidade de organização de vocês. Teve de render-se.

Na reunião de comissão ocorrida hoje de manhã, analisei cada ponto. Há impasses
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no projeto. Não me cabe retomar essas análises, seja em relação a níveis - cair de

22% para 10% -, seja em relação a graus - cair de 3 para 2,5. Há tratamento desigual:

cortam a gratificação de uns enquanto a de outros permanece. E, na verdade, não

cabe gratificação quando há subsídio.

O maior impasse é que a previsão do reajuste é para março. A expectativa que

tínhamos é que ela fosse para este ano. Entretanto, em todas as conversas, a

sinalização que recebíamos da Seplag era que seria para janeiro, mas, de repente,

chega um projeto determinando que os novos salários passarão a vigorar a partir de

março. Isso não atende a Oposição porque, para março, dá tempo de negociar com o

outro governo.

Buscamos reparar as injustiças que esse projeto traz, sobretudo em relação a quem

tem mais tempo de serviço e a quem está à frente da educação especial, de quem

foram cortadas as gratificações. Há Diretores que estão à frente de escolas que têm

menos alunos, e agora o critério estabelecido é o número de alunos e não a avaliação

da escola como um todo, do seu nível. Assim, existe uma série de injustiças que

precisam ser corrigidas. E pior: fica aberta ainda a questão da proposta salarial. Não

há vinculação alguma com a lei federal ou com o que será definido em nível federal,

sobretudo em relação a periodicidade do reajuste. Qual o instrumento que garantirá

ao profissional de educação que haverá reajuste a partir de determinada data? Isso

está solto. Trata-se de algo que pode acontecer em janeiro de cada ano ou em julho,

em dezembro. Não há definição, e defini-la é indispensável. Trata-se de externar

respeito para com os profissionais de educação.

Mas entendemos que não está tudo perdido. Já houve conquistas. Sou testemunha

da luta e da dedicação de vocês em cada assembleia, desde a primeira que

aconteceu na Cidade Administrativa, debaixo de chuva, com mais de mil policiais,

como se os trabalhadores da educação fossem bandidos. Eu estava lá, estive

também em São João del-Rei, no dia 21 de abril, e participei de todas as ocorridas

aqui. Houve conquistas.

Deputado Domingos Sávio, na verdade o grande problema do projeto é que o

governo ficou sete anos sem fazer nenhuma interlocução respeitosa com os

profissionais da educação e, agora, na última hora, quer, de qualquer forma, fazer
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gracinhas, quer jogar para a Assembleia Legislativa a responsabilidade dizendo que

fez sua parte, que já enviou o projeto à Assembleia Legislativa.

Na verdade, mandou do jeito dele porque não acatou o fruto do acordo assinado

aqui no salão anexo ao gabinete do Presidente pela Secretária Renata Vilhena. O

grupo de trabalho seria respeitado até o final, mas, antes de concluir todas as

propostas, o governo fez o anúncio pela televisão. Isso foi um desrespeito aos

trabalhadores da educação. Estamos nas últimas horas possíveis para um acordo.

Cabe ao governo estar aqui na Casa para permitir avanços. Apresentamos emendas,

mas algumas foram derrubadas. O que queremos de fato é que haja avanços no

projeto. E o seu aprimoramento só será possível quando houver entendimentos entre

a Oposição, os trabalhadores da educação e o governo.

Sr. Presidente, quero assegurar aos trabalhadores da educação que o Bloco PT-

PMDB-PCdoB está presente, há Deputados na Comissão de Administração Pública,

da qual sou membro efetivo. Queremos votar o projeto agora, mas aperfeiçoado,

aprimorado, segundo entendimentos com o Sind-UTE. Da forma como está não dá

para votar.

Sr. Presidente, concluo apresentando uma moção de apoio da Câmara Municipal

de Urucânia aos trabalhadores da educação, que chegou às nossas mãos, assinada

por todos os Vereadores. Força na luta. O Bloco PT-PMDB-PCdoB está com os

profissionais da educação. Só votaremos com a permissão do seu representante, o

Sind-UTE. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, cumprimento,

de forma efusiva, os professores e as professoras presentes neste Plenário. Além

disso, quero reafirmar, desta tribuna, que, sem dúvida alguma, por meio do seu

sindicato de classe - o Sind-UTE - os professores de Minas Gerais já escreveram

uma parte importante da história recente do Estado. A vitoriosa greve dos professores

de Minas, durante os seus quarenta e tantos dias de mobilização, luta e discussão,

serviu para tirar uma máscara que encobria a situação da educação do Estado. Se

hoje estamos neste Plenário discutindo um projeto de lei que versa sobre o piso

salarial, isso só foi possível graças à resistência e à força desse movimento. É
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importante lembrar que esse movimento foi acompanhado de perto pela repressão

policial, ameaça de demissão e visão unilateral do governo, que dizia, há um mês,

que não pararia para negociar com os professores - aliás, chegou a ir à imprensa

para dizer que o Sind-UTE mentia para a população do Estado. O governo tentava

confundir a população dizendo que Minas tinha um piso salarial de R$950,00. Os

senhores provaram na prática que isso era uma deturpação da realidade.

Estamos aqui fazendo essa discussão porque a luta e o movimento dos senhores,

ou seja, a mobilização dos professores e das professoras, sob a direção do Sindicato,

conquistou isso. Os senhores estão muito atentos, com justeza e correção. Temos

até o dia 30 para aprovar, em 1º e 2º turnos, um projeto de lei que atenda aos

interesses da educação de Minas Gerais. Sem dúvida, a aprovação desse projeto

depende da presença do Deputado e da Deputada nesta Casa. Isso é fundamental. O

nosso Bloco PT-PMDB-PCdoB está atento desde a primeira hora. Convocaremos e

conversaremos com os nossos colegas. A presença dos senhores é fundamental.

Precisamos perfazer o quórum nesta Casa, e é importante que os Deputados

compreendam isso. Se não estiverem no Plenário da Casa, é porque estarão

trabalhando contra a educação de Minas Gerais.

Neste momento de negociação, há sempre um clima difícil e tenso. O Deputado

Padre João, nosso Líder, tem acompanhado de perto todo o processo de negociação.

Mas chegará uma hora no Plenário da Casa que precisaremos votar uma proposta,

um projeto. É importante também que as professoras e os professores compreendam

que devemos tomar o cuidado de, quando formos jogar a água suja fora, não jogar

também a criança. A questão do piso salarial foi um avanço importante, defendido até

pela categoria. É necessário melhorarmos o projeto, garantirmos a carreira, o

mecanismo de reajuste para que o salário não seja congelado. Precisamos também

avançar em outros pontos que a negociação considera importantes, como a questão

das eleições de Diretores de escola, do concurso público, que é fundamental, e até

em um projeto mais global para a educação de Minas Gerais, o que a categoria

também discutiu por meio do Plano Decenal de Educação - PDE. Diga-se de

passagem, amanhã, às 10h30min, o projeto do PDE volta para a Comissão de

Educação para receber parecer em 2º turno. Esse plano discute, além da valorização
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do profissional, do professor, temas fundamentais como a questão da educação do

homem do campo, do indígena, do quilombola, a questão da interdisciplinaridade, das

comunicações entre as redes. É um projeto amplo para os próximos dez anos. No 1º

turno, o que foi aprovado aqui foi um projeto que contemplava o piso salarial de

R$1.312,00, com um mecanismo de reajuste. É importante que o projeto aprovado

guarde sintonia com o projeto do PDE, que será discutido na comissão amanhã, pela

manhã, para que possamos votar.

Quero dizer que há conquistas, que não foram dádivas do governo. Diga-se de

passagem, o governo utilizou de proselitismo político quando, unilateralmente, sem

consultar comissão legitimamente constituída pela categoria em assembleia geral, foi

para a mídia, porque, se esse governo sair fora da mídia, morre sufocado, morre por

inanição.

Quando o governo foi para a mídia sem antes fechar a proposta com a comissão,

acabou prestando um desserviço à mesa de negociação, porque poderia ter discutido

melhor e, antes de anunciar, ter fechado os pontos. Mas agora que o projeto está

aqui na Casa e já que agrega, incorpora alguns benefícios, mudando o valor do

vencimento básico, consideramos que isso é um avanço, e um avanço que vocês

conquistaram. Mas precisamos aprimorá-lo, aperfeiçoá-lo e votá-lo até o dia 30, a fim

de que ele entre em vigor ainda no primeiro dia de 2011, de preferência em janeiro de

2011, que é um pleito justo para os senhores. É importante que também

acompanhemos o desdobramento orçamentário do Estado daqui até janeiro, porque

nem eu nem ninguém neste Plenário temos bola de cristal. A soberania popular será

exercida nas ruas, no voto e na urna. Não sabemos quem será a futura Governadora

ou o futuro Governador deste Estado, não sabemos quem será o escolhido. Mas esse

governo...

Respeito as opiniões divergentes, mas estou com a maioria e torço para que seja

Hélio Costa e Patrus Ananias. Isso não vem ao caso, pois o que quero dizer é mais

importante e fundamental. Independentemente de quem será o escolhido pelo povo

de Minas Gerais, a implementação deste projeto depende da saúde financeira do

Estado de hoje até dezembro. Se existe responsável por este Estado até dezembro,

sei seu nome e quero que se comprometa com a implementação deste piso salarial.
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Conheço esta história, Minas Gerais passou por isso em 1994, quando Hélio Costa

também concorria e quem governava era um tucano, que, para ganhar as eleições,

quebrou e faliu o Estado. Precisamos acompanhar, porque queremos aprovar o piso,

queremos aprovar projeto coerente com a proposta de vocês e que garanta a

melhoria das condições salariais dos professores e a valorização da carreira. Para

isso, precisamos garantir o equilíbrio orçamentário do Estado. Estou alertando os

professores para os deveres de casa fundamentais de hoje. Primeiro, garantir quórum

no Plenário e presença da base governista. Com exceção da Mesa, os 56 Deputados

da base do governo precisam estar aqui. Se quiserem parar esta Casa, eles param.

Cobraremos responsabilidade do governo. Ele, que foi tão ágil para anunciar a

proposta na mídia, deve ter coerência e colocar os Deputados no Plenário para

discutir abertamente e francamente. Portanto a primeira tarefa é garantir o quórum e

a votação hoje, à noite, e amanhã, de manhã. É muito importante esta presença e o

acampamento dos professores do Estado para votarmos em 1º e 2º turnos,

avançarmos nas negociações, aprimorarmos o projeto e garantirmos, pelo menos, a

questão de janeiro, dos mecanismos da recomposição e da carreira. São três pontos

fundamentais para se garantir no projeto. A segunda coisa é a sintonia com o Plano

Decenal de Educação. A terceira e mais importante, de hoje até dezembro, é

exercermos fiscalização mais eficaz da gestão do Estado, para que a máquina

pública se preocupe com a qualidade da educação e da saúde, em vez de se voltar

para as eleições. Temos indicadores muito concretos de que já está ocorrendo, em

Minas Gerais, o uso indevido e eleitoreiro da máquina pública. No final do ano

passado, esta Casa ajudou a aprovar pedido de empréstimo de quase

R$1.000.000.000,00 junto ao BNDES para recompor o Fundo de Participação dos

Estados. O critério que utilizamos para aprovar esse empréstimo foi que o governo do

Estado fizesse programa de ajuda financeira aos 853 Municípios mineiros, nos

mesmos moldes feitos pelo governo Lula, por meio de medida provisória, com

mecanismos claros e republicanos de ajuda aos Municípios. Mas não é isso o que

está ocorrendo aqui, de acordo com levantamento que fizemos sobre a liberação de

recursos. Pode ser que isso mude amanhã, mas até hoje só receberam dinheiro do

governo do Estado os Municípios atrelados ou vinculados eleitoralmente a ele.
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Contagem, por exemplo, que tem direito a R$5.000.000,00 dessa recomposição, não

recebeu nem assinou convênio, assim como Governador Valadares e diversas outras

cidades, especialmente as do PT e do PMDB, que não estão sendo beneficiadas pelo

governo do Estado, em demonstração clara de que estão usando a máquina do

Estado para fins eleitoreiros, o que é muito grave.

Saúdo os professores de Minas Gerais, que ajudaram a manter o verdadeiro nome

deste Estado, que realmente se chama liberdade, graças à luta de seus trabalhadores

e suas trabalhadoras.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Boa-tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, especialmente os colegas da base de Oposição, já que não vejo em

Plenário os Deputados da base governista. Saúdo todos os professores e todas as

professoras do Estado, que, de forma aguerrida, têm feito enfrentamento nunca visto

na história deste Estado: este grande movimento para quebrar a resistência e romper

a mordaça da imprensa, contra o silêncio que se instalou neste Estado, nos últimos

oito anos, por ordem de ditadura silenciosa liderada por Aécio Neves e Anastasia.

O movimento liderado pelo Sind-UTE prova o que acabou de dizer o Deputado

Carlin Moura: este governo não vive sem mídia, porque não é real; só funciona com

instrumentos para amordaçar e impor à população uma falsa verdade. Por isso o

movimento que vocês lideraram e continuam liderando no Estado prova que, com o

sindicato, com o Sind-UTE e com essa classe organizada, conseguiremos fazer as

transformações de que precisamos neste Estado, principalmente na educação.

Agora há pouco, em meu gabinete, recebi a Sra. Maria de Fátima Viana, que me

deixou abaixo-assinado. Ela, que é mãe de alunos da rede estadual, me disse que

assistia a uma novela da Globo, quando se surpreendeu com anúncio do governo do

Estado em que se dizia que Minas Gerais pagava os melhores salários na educação

do País. Sem entender por que os professores estão em greve, se o Estado paga os

melhores salários, resolveu checar e foi à escola em que seus filhos estudam, onde

conversou com cada um dos professores e pegou cópia dos seus contracheques.

Diante da realidade constatada, como mãe de aluno, resolveu, por conta própria,
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fazer abaixo-assinado em sua cidade, colhendo milhares de assinaturas em apoio ao

movimento dos professores.

Que o exemplo dessa mãe, a D. Maria de Fátima Viana, seja copiado por todos os

pais de alunos da rede estadual de Minas Gerais! Devemos fazer com que isso

chegue a eles. Esse movimento é muito importante e é a única forma de vencer o

bloqueio imposto pela ditadura instalada no Estado, liderada pelo Governador

Anastasia e pelo ex-Governador Aécio Neves, em que todos os meios de

comunicação são proibidos de falar a verdade, de noticiar os verdadeiros fatos. Por

isso, trago aqui a nossa solidariedade a todos os professores. Além disso, gostaria de

dizer que estamos diante de um grande momento, qual seja o da votação desse

projeto.

Hoje, recebemos uma correspondência assinada pelos Diretores do Sind-UTE.

Essa correspondência foi enviada ao Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente

desta Casa, expondo, com clareza, os 17 pontos que devem ser incluídos no projeto

de lei e que foram desrespeitados no acordo. Portanto, Deputados Weliton Prado,

Adelmo Carneiro, Sávio Souza Cruz, Carlos Gomes, Doutor Viana e Almir Paraca,

esse documento servirá de parâmetro para que a nossa bancada seja o instrumento

de defesa dessa classe que espera uma resposta deste Parlamento, como nunca

houve na história deste Estado.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Agradeço ao bravo Deputado Paulo

Guedes e parabenizo-o pelo seu pronunciamento. Mais uma vez, cumprimento todos

os servidores e professores, pois estão dando uma verdadeira aula de cidadania,

mobilizando-se em todas as regiões do Estado. É bom que o governo não brinque

com essa categoria. São mais de 200 mil servidores conscientes de seus direitos.

Não poderia deixar de recitar o verso que recebi de uma professora, que me pediu

encarecidamente para dele fazer leitura: “Cuidado, Sr. Anastasia!/Isso aqui não é

folia/É só para esquentar nossa vigília/Não se brinca com a educação/Pois nela está

toda a força da Nação”. Gostaria de parabenizar essa servidora e dizer que a nossa

mobilização será muito firme. Há aqui o total compromisso do Bloco PT-PMDB-

PCdoB em defesa dos servidores. Realmente queremos negociar, avançar. Como

bem disse o Deputado Paulo Guedes, da maneira como está não iremos aceitar.
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Há muitos anos, os servidores vêm recebendo um salário de fome no Estado. Eles

passam por todos os tipos de dificuldades, como pressão psicológica, falta de

estrutura e de condições mínimas de trabalho, além dos baixos salários. Tenho aqui

um contracheque. Quem tiver algum conhecido que seja servidor, peça-lhe que

mostre seu contracheque. Essa é a verdade, é a realidade. O governo é “the Flash”,

ou seja, vai à mídia, à Globo justificar que tudo está lindo e maravilhoso, mas essa

não é a realidade, não é a verdade. O projeto do governo acaba com as carreiras do

servidor, acaba com a progressão, com a promoção e com os direitos adquiridos,

como quinquênios e biênios; aumenta a jornada de trabalho do servidor, e o que cria?

Um piso? Não cria um piso, mas pisa no servidor. O governo cria é um subsídio com

parcela única. Não podemos aceitar! O servidor deseja o cumprimento da Lei Federal

nº 7.338, ou seja, a implementação do piso nacional dos servidores da educação do

magistério, que é de R$1.312,00. Darei outros exemplos: no Acre, o valor é de

R$1.675,00, mais gratificações; e no Distrito Federal, R$3.724,00. No entanto, em

Minas Gerais, uma das maiores economias do País, com orçamento de mais de

R$40.000.000.000,00, os servidores recebem uma miséria, menos que um salário-

mínimo. E o governo apresenta essa proposta mirabolante. Ele dá com uma mão e

tira com as duas. Esse é o governo Mister M, que engana o servidor com mágicas.

Gostaria de terminar, parabenizando, mais uma vez, o conjunto dos servidores e o

nobre Deputado. A mobilização deve continuar com muita firmeza, com muita garra,

com muita coragem e com a cabeça erguida. Tenho a certeza de que essa categoria

é vitoriosa e já fez história em nosso Estado. Obrigado.

O Deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, Deputado Weliton Prado. Antes de

ceder aparte aos colegas, gostaria de dizer que, na semana passada, não me

deixaram falar aqui, nem ao Deputado Padre João. Estávamos inscritos para falar, e

pediram encerramento, de plano, da reunião, liderados pelo Deputado Domingos

Sávio, Líder do PSDB. Na oportunidade, não tivemos tempo para explicar algumas

coisas, o que farei agora. O Deputado Domingos Sávio afirmou aqui que o

Parlamento não pode apresentar emendas a um projeto do governo, o que é uma

inverdade. Podemos apresentar emendas, e tenho a certeza de que a nossa

bancada, que se reunirá hoje, apresentará as emendas necessárias, observando o
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que foi posto no documento do Sind-UTE.

Deputado Domingos Sávio, a outra desculpa esfarrapada do governo é que ele não

pode conceder aumento por causa do ano eleitoral, o que também não é verdade. Em

junho de 2006, também ano eleitoral, esta Casa concedeu reajuste aos funcionários

do Tribunal de Contas, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Militar, a

várias categorias. Então, isso não é desculpa. E, na semana passada, o Presidente

Lula sancionou o aumento dos aposentados. Portanto, não venham com essa

desculpa esfarrapada de que não podem conceder aumento por questões eleitorais.

A outra desculpa é que o governo não tem recursos, que falta dinheiro no caixa do

Estado. Não falta dinheiro, Deputados Sávio Souza Cruz e Carlos Gomes, para fazer

o arrebanhamento e a tentativa de compra dos Prefeitos da Oposição para, “na

marra”, declararem apoio ao Anastasia. Isso está ocorrendo todos os dias, na

Secretaria de Governo.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte)* - Agradeço ao Deputado Paulo

Guedes e aos Deputados que me antecederam. Quero tratar de uma questão que

acho fundamental e que temos de discutir no Estado. Os professores estão dando

uma lição tão importante de cidadania, de luta, de construção do Estado Democrático,

e todos temos o dever de analisar isso profundamente.

Há um argumento do governo de que não pode melhorar os salários, que a situação

do Estado não está boa. Se o Estado não está tão bem assim, justificaria o governo

interromper, o que nunca aconteceu, as obras de um palácio para um príncipe.

Mais ainda, se não há recursos suficientes para melhorar a vida dos professores,

dos servidores da saúde, dos servidores públicos de modo geral, não justifica o

governo gastar, só com os jardins do palácio, R$17.000.000,00.

Se o Estado não está bem para o atendimento das reivindicações salariais da

grande maioria dos servidores que estão em piores condições salariais neste Estado

e em relação a outros Estados brasileiros, não justifica esse Estado manter relações

salariais em que muitos professores tenham que trabalhar durante cinco, oito, dez

anos para receber o que outros recebem num mês. Isso é absolutamente inaceitável.

Neste momento da nossa história, temos de fazer um grande debate sobre relações

salariais, o que estava previsto até na Constituição Federal. Num Estado civilizado,



____________________________________________________________________________
1127

de justiça social, que respeita a dignidade e as necessidades dos trabalhadores, não

podemos admitir que as relações salariais sejam tão amplas assim. É momento de

discutirmos este Estado brasileiro, para que as relações salariais não ultrapassem 10

vezes, incluindo Deputados, Juízes, Promotores, todos. Quem ganhar mais não pode

ter um salário mais que 10 vezes maior do que o salário de quem ganha menos.

Temos de discutir isso.

No dia em que este Estado brasileiro for assim, posso dizer para vocês, com toda a

convicção da minha vida, que não existirão trabalhadores neste Estado cujo salário

mínimo seja aquém do que define a nossa Constituição Federal sobre o salário

mínimo. Para que alguém ganhe mais, é preciso que se pague bem aos que ganham

menos. Então deixo isso registrado.

Por último, Deputado Paulo Guedes, gostaria de falar da nossa bancada. A minha

fala é repetitiva, mas quero isso mesmo. Somos minoria na Assembleia de Minas.

Não podemos fazer com que as ações avancem nesta Assembleia, mas podemos

impedir que sejam injustas. Vamos impedir isso na medida da nossa possibilidade.

Quem pode fazer com que avance, quem pode tornar as nossas ações conclusivas

somos nós, com a bancada governista. Então queremos compartilhar com a bancada

governista os votos e as ações, para que, efetivamente, a Assembleia de Minas dê a

resposta, que não é de minoria. Embora hoje sejamos minoria - o Bloco PT-PMDB-

PCdoB -, o que estamos expressando não é apenas em relação aos professores.

Perguntem aos estudantes, aos pais e aos trabalhadores deste país se todos querem

que a justiça seja praticada em relação à educação. Então representamos aqui a

nossa voz e o nosso voto, que será a voz e o voto da vontade majoritária de Minas:

respeitar e promover os professores.

O Deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, Deputado Adelmo Carneiro Leão,

pela intervenção e pela sua fala clara, que traduz muito bem o pensamento da nossa

bancada nesta Casa.

Para finalizar, Doutor Viana, gostaria de deixar registrado, para que fique bem claro

- e tenho a certeza de que neste momento milhares de pessoas nos acompanham

pela TV Assembleia em todo o Estado -, que não há sensacionalismo no

posicionamento do Sind-UTE nem dos Deputados da Oposição nesta Casa. Pelo
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contrário, existe muita verdade e realismo. Está aqui o contracheque de uma

servidora da área de educação. Ela ganha R$378,46 como salário-base. Esse é o

valor que um professor da educação básica ganha no Estado de Minas Gerais,

ministrando 18 aulas semanais. Então, como bem se disse, para os professores e

para toda a população, isso é uma vergonha. 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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, no uso de suas atribuições, atendendo a requerimento apresentado

pela Deputada Ana Maria Resende e outros, determina seja retificado o texto da

justificação apresentada à Proposta de Emenda à Constituição nº 46/2008, por meio

da supressão do seu último parágrafo.

Mesa da Assembleia, 22 de junho de 2010.

Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constitução nº 60/2010, do

Deputado Lafayette de Andrada e outros, que acrescenta o § 6º ao art. 18 da

Constituição do Estado: pelo BSD: efetivos - Deputados Lafayette de Andrada e

Ademir Lucas; suplentes - Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Dilzon Melo; pelo Bloco

PT-PMDB-PCdoB: efetivos - Deputados Carlin Moura e Antônio Júlio; suplentes -

Deputados André Quintão e Vanderlei Miranda; pelo BPS: efetivo - Deputada Gláucia

Brandão; suplente - Deputado Fábio Avelar. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da
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Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 6.375 a 6.398/2010,

da Comissão de Segurança Pública, 6.399/2010, da Comissão de Cultura, 6.400 e

6.401/2010, da Comissão de Direitos Humanos, 6.402 e 6.403/2010, da Comissão de

Educação, 6.404 e 6.405/2010, da Comissão de Meio Ambiente, e 6.406 a

6.411/2010, da Comissão de Política Agropecuária. Publique-se para os fins do art.

104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Educação - aprovação, na 14ª Reunião Ordinária,

em 16/6/2010, do Projeto de Lei nº 4.451/2010, da Deputada Rosângela Reis, e dos

Requerimentos nºs 6.242 e 6.243/2010, do Deputado Jayro Lessa, 6.250/2010, do

Deputado Leonardo Moreira, 6.257/2010, do Deputado Weliton Prado, 6.259/2010, do

Deputado Neider Moreira, 6.274/2010, do Deputado Ruy Muniz, e 6.302/2010, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Transporte - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária,

em 16/6/2010, dos Requerimentos nºs 6.241/2010, do Deputado Doutor Viana,

6.262/2010, da Comissão de Direitos Humanos, 6.316/2010, do Deputado Carlin

Moura, e 6.323/2010, da Comissão de Turismo; e de Assuntos Municipais -

aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 16/6/2010, do Projeto de Lei nº 4.578/2010,

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e do Requerimento nº 6.256/2010, do Deputado

Weliton Prado (Ciente. Publique-se.); e dos Deputados Luiz Humberto Carneiro,

indicando o Deputado Zé Maia para membro efetivo da Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 59/2010, na vaga do

Deputado João Leite, e Inácio Franco, informando que abre mão da vaga de membro

efetivo da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à

Constituição nº 61/2010 e indicando o Deputado Sebastião Costa para a referida

vaga. (Ciente. Designo. Às Comissões.).

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, registra a presença neste

Plenário do ex-Deputado e amigo, hoje Delegado, Rogério Correia. É uma satisfação

tê-lo aqui no Plenário. Você foi um brilhante Deputado nesta Casa.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando a palavra
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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 Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Srs. Deputados, Mesa, visitantes; não costumo

usar esta tribuna com frequência porque considero que a presença repetitiva aqui não

contribui para a celeridade e o aprimoramento do processo legislativo. Mas quero

dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, visitantes, que hoje eu não poderia deixar de

trazer algumas reflexões e um pouco da minha experiência e da minha trajetória. Sou

professor como a maioria de vocês. Exerci, durante cerca de um ano e meio, no

governo Itamar Franco, as funções de Secretário de Recursos Humanos e

Administração e, por período curto de dois meses, as de Secretário de Planejamento

e Coordenação Geral. Essa minha experiência no governo me aproximou muito do

servidor público estadual, em particular das questões referentes à educação.

Deputados Weliton Prado e Almir Paraca, durante esses dois últimos mandatos

nesta Casa, tive momentos de decepção e, quero confessar, de esmorecimento.

Nunca imaginei, Deputado Weliton Prado, que, em Minas Gerais - este Estado que

a história transformou em espécie de guardião perpétuo da alma cívica da Nação,

este Estado que quis a história fosse também o nascedouro da ideia da liberdade do

País -, justamente aqui, fosse imposto regime de exceção de forma tão velada e

cruel.

Criamos em Minas Gerais, permitimos que se criasse, Deputado Adelmo Carneiro

Leão, situação que beira a esquizofrenia política. Convivem em Minas Gerais dois

governos, governos que não dialogam entre si. Um é o governo da mídia, que mostra

Minas Gerais como espécie de filial do paraíso, onde não existem problemas, onde a

educação vai muito bem, em que os alunos chegam aos 6 anos à escola e a

encontram aparelhada, com os servidores motivados, para fazer ali o que talvez seja

o de mais importante na obra de um governo: a prestação de serviços públicos de

qualidade. Nessa prestação de serviços públicos de qualidade, a educação tem papel

absolutamente destacado. Minas Gerais é pintada como espécie de paraíso, em que

a segurança também evolui bem, a saúde vai muito bem, em que temos, num passe

de mágica, Minas convertido, como eu disse, em filial do paraíso. Cheguei a ironizar

aqui, nesta Assembleia, que a crise que se abateu sobre o Haiti talvez se resolvesse
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num passe de mágica se fosse implantando lá o tal do Choque de Gestão; em três

meses, aquele país seria transformado em superpotência, assim como foi feito em

Minas Gerais. Essa é a Minas Gerais da mídia. A Minas real é outra. Hoje fico feliz,

ao ver um pouco de Minas real aqui presente, nesta Assembleia Legislativa. Os

servidores mineiros, os servidores públicos estaduais sabem o que é o verdadeiro

Estado de Minas Gerais, o que é o verdadeiro governo dos tucanos no Estado.

Sabem porque vivem, ou mais do que vivem, sentem na pele o descaso, a forma

desrespeitosa, a forma vagabunda com que se trata este Estado.

Nós, com a tradição que carregamos de Estado-síntese, berço da liberdade,

descobrimos, perplexos, decepcionados, que aqui se impôs censura pelo uso abusivo

da publicidade oficial, que é muito mais eficaz que a censura dos tempos da ditadura.

A censura imposta pelos canhões comprava o silêncio; a censura imposta pelas

verbas publicitárias compra a adesão à mentira, compra a notícia mentirosa, compra

o falseamento da opinião pública. Tem sido negada aos mineiros de hoje sua

possibilidade de exercício de cidadania, porque lhes tem sido negado o acesso à

informação. Dizem que, onde não há informação, não há formação de opinião

pública. Esses mandatários acreditam naquilo que, de forma cínica, o Primeiro-

Ministro Winston Churchill disse certa vez: “Não existe opinião pública, existe opinião

publicada”. Acham que, comprando a opinião publicada, farão calar a cidadania,

iludirão os mineiros, continuarão realizando processo histórico altamente perverso,

em que todos nós, mineiros, fomos convertidos em meros figurantes de processo de

culto à personalidade, de construção de imagem política, de preparo de campanha

extemporânea, campanha personalista do ex-Governador, paga com o dinheiro

público dos mineiros, usado nas verbas publicitárias por este Estado afora. Temos

assistido a isso impassíveis em Minas Gerais. Poucas têm sido as vozes, até porque

poucas têm sido as oportunidades de se mostrar o que ocorre no Estado.

Geramos aqui, Deputado Weliton Prado, uma espécie de “Aecinho Malvadeza”,

reproduzimos em Minas Gerais os ares menos aprazíveis da Bahia. A imprensa foi

toda comprada; esta Casa ficou de joelhos, a ponto de eu já ter sugerido mudar o seu

nome, em emenda à Constituição, de Assembleia Legislativa para “Assembleia

Homologativa do Estado de Minas Gerais”, já que o que só faz é homologar as
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vontades do poderoso de plantão.

O Ministério Público também não age em relação aos desvios do governo, e a

nossa Justiça, Deputado Weliton Prado, também não julga contrariamente aos

interesses do governo. É preciso que esse quadro reverta, sob pena de não estarmos

à altura da história que construiu este Estado e de nós aqui nesta Casa não estarmos

à altura dos que nos precederam neste Parlamento.

Como construir essa mudança? Como tem sido o trato com a coisa pública?

Deputados, em 2002, Minas Gerais teve um Orçamento de R$11.000.000.000,00.

Vamos guardar os números. Entre nós aqui haverá aqueles professores de

Matemática que nos ajudarão a formular esse raciocínio. O ano passado, Minas

Gerais já teve um Orçamento de R$27.000.000.000,00. Então, houve um aumento de

155%. Quando se fala em Choque de Gestão, é possível que as pessoas menos

avisadas acreditem que houve uma grande racionalização dos meios postos à

disposição do Estado, inclusive os recursos humanos, que houve uma racionalização

dos gastos. Para quem não sabe, o número de servidores públicos estaduais, só na

área civil, nos sete anos e meio do governo Aécio e Anastasia, foi de 106 mil

pessoas. Houve um aumento de 22% no número de servidores. Ainda que tenha sido

necessário esse aumento, e tenho as minhas dúvidas, para manter a mesma relação

existente em 2002, se tivemos 155% de aumento de arrecadação e 22% de aumento

no número de servidores, ainda haveria espaço para um reajuste de 108%.

O que o governo fez? Mandou, como agora, na undécima hora, com a faca no peito

da Assembleia Legislativa, um reajuste concedendo 10%, no caso da educação,

incidente sobre o salário-base, o que fazia reduzir simplesmente os complementos.

Portanto, dava com uma mão e tirava com a outra.

Mais uma vez joga para a plateia. Para este governo, Deputado Weliton Prado, não

conta o fato, mas sim a versão midiática. Esse governo deverá ser no futuro

analisado não pelos cientistas políticos, mas pelos especialistas em “marketing”. Para

que se tenha uma ideia, em 1999, quando fui Secretário de Administração, o governo

do Estado gastou em publicidade R$900.000,00. Este governo concentrou na

Secretaria de Comunicação, nas mãos da irmã do ex-Governador, não só a

publicidade oficial da administração direta, mas também das empresas, da Cemig, da
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Copasa, da Codemig, da Loteria Mineira, da Gasmig. Com isso, conseguiu fazer um

volume que estimo em torno de R$350.000.000,00, ou seja, um ano de publicidade

neste governo daria para cinco séculos de publicidade no governo passado. É por

isso que amanhã, nos jornais, nos noticiários, isso que está sendo dito aqui não será

lido por ninguém. Ninguém falará sobre esse assunto. Isso aqui para o povo de Minas

não aconteceu, porque está vetado ao povo de Minas saber o que acontece em

nosso Estado.

Mais uma vez fomos colocados diante de um impasse. Antes de falar sobre ele,

com muito prazer quero ouvir o aparte do Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Prometo que serei breve. Gostaria

apenas de parabenizar o pronunciamento do Deputado Sávio Souza Cruz, que, na

verdade, parece até um desabafo. O que V. Exa. disse é muito importante, aliás

estará registrado nos anais desta Casa, por meio das notas taquigráficas. Até mesmo

os historiadores poderão analisar o que representa este governo. Acredito que a

verdade tem de ser dita sempre, e V. Exa. fez isso com muita precisão por meio de

uma avaliação do governo. A imprensa divulgou que o governo realmente mudou sua

postura em relação aos servidores da educação a partir da pressão e da mobilização

da categoria. Afinal, sem a pressão e a organização da categoria em todas as regiões

do Estado, o governo sequer aceitaria discutir com os servidores, com os sindicatos,

com o Sind-UTE. Portanto, o governo só discutiu porque houve essa mobilização dos

servidores. Sempre repito que o Parlamento é igual a feijão: funciona na pressão.

Então, se não houver mobilização permanente, os poucos direitos que temos irão por

água abaixo. Temos de fazer como o provérbio: “água mole em pedra dura tanto bate

até que fura”. Para terminar, gostaria de lembrar as palavras de Paulo Freire: “Se a

educação, sozinha, não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade

muda”. E, para isso, é necessário investir no ser humano e nos servidores e cumprir a

lei. Se existe uma lei federal que estabelece o piso nacional, o governo teria de ser o

primeiro a dar exemplo e cumpri-la. Portanto, parabenizo o nosso professor,

Deputado Sávio Souza Cruz. V. Exa. deveria utilizar mais a tribuna, pois suas falas

realmente contribuem muito com este Parlamento e com a conscientização da

população de Minas. Muito obrigado.
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O Deputado Sávio Souza Cruz* - Agradeço o aparte do Deputado Weliton Prado.

Sr. Presidente, apenas para esclarecer, o tempo que me resta é apenas 1 minuto?

Gostaria de lembrar, Deputado Weliton Prado, que não é a primeira vez que o

governo pratica esse tipo de golpe. Coincidentemente, em 2006, no ano da reeleição

do ex-Governador, foi remetido a esta Casa pelo Executivo um projeto de lei que

tratava da regulamentação do dispositivo constitucional que estabelece a

necessidade de um reajuste anual linear a todas as categorias do serviço público. Foi,

portanto, remetido no ano da eleição. Isso aconteceu perto das campanhas da

reeleição do Governador Aécio Neves e consta em páginas inteiras nos principais

jornais do nosso Estado. Por sinal, caso seja de interesse de alguém, tenho todos os

jornais guardados comigo. Pois bem, passada a eleição, o projeto foi esquecido e

arquivado. No entanto, entrei com um requerimento para desarquivá-lo, mas isso não

aconteceu. Sendo assim, até hoje os servidores do Estado não têm uma garantia de

reajuste anual mínimo, ou seja, não têm uma data-base.

Como já disse anteriormente, tivemos a faca no peito. O prazo para votar era

pequeno, e ainda acusavam aqueles que queriam discutir o projeto para aprimorá-lo.

Ou era aquilo ou era nada. Mais uma vez, a faca no peito dos servidores e da

Assembleia. No dia 25 de maio a greve terminou. Portanto, o governo levou

praticamente um mês para remeter o projeto à Assembleia. Ele gastou todo esse

tempo justamente para dizer aos Deputados: “Agora vocês têm cinco dias para votar.

É isso ou é nada; e se não tiver nada, a culpa é de vocês”. Ora, é esse tipo de

comportamento que esperamos do Chefe do Poder Executivo de Minas Gerais? Isso

é sério? Gastar um mês para mandar um projeto e exigir que uma Casa colegiada,

com 77 cabeças diferentes, vote em 4 ou 5 dias, sem direito à reflexão da categoria, a

aperfeiçoamento, a nada? Deputado Carlos Gomes, vale ressaltar que o reajuste

entrará em vigor em março do ano que vem. Ou seja, o próximo Governador é quem

concederá esse reajuste. Isso é sério, Deputado? Ora, o Bloco Parlamentar PT-

PMDB-PCdoB tem um posição clara. Trabalharemos com a categoria, mas o que é

melhor? Não temos certeza. Quem sabe apresentamos junto ao projeto, Deputado

Carlos Gomes... Na história de Minas, o Governador Aécio Neves foi... Tentarei

resumir. O Governador Aécio Neves editou cerca de 145 leis delegadas, o que foi
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justamente a prova de que esta Casa poderia ser fechada, porque ela delegou ao

Governador fazer leis, como se faz decreto. Por que agora não colocamos emenda

neste projeto, para dar lei delegada ao próximo Governador, que espero seja o Hélio

Costa, para que ele edite, por decreto, o próximo reajuste, que garanta, no mínimo, o

que já está neste projeto? Mais pode, menos não. Esse seria um ponto a se discutir

com o governo. Por que não assegurar isso ao próximo Governador? O atual

Governador quis dizer que deu o reajuste, mas quem pagará é o próximo. Acho que

ele está errado. Deixo esta reflexão, tranquilizando os servidores da educação, de

que nosso bloco tem esta posição fechada. Encaminharemos junto ao Sind-UTE,

para, quem sabe, fechar a discussão, nesta lei delegada, para que o próximo

Governador dê reajuste melhor. Faço ainda apelo aos servidores da educação, aos

servidores do Estado e a todos nós que conhecemos esta situação esquizofrênica do

convívio em Minas Gerais, de dois Estados que não dialogam entre si, o Estado da

mídia e o Estado real. Tomaremos como nosso dever, independentemente de

posição partidária, esclarecer à opinião pública que vivemos em regime de exceção,

com censura e com instituições subalternizadas, com a pedra do Executivo em cima

da Assembleia, do Ministério Público, do Judiciário e sobretudo da imprensa, que não

assegura a possibilidade de formação da opinião pública, retirando do povo o direito

de ter informação. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 23,

às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 21ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 21/6/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana
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Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Eros Biondini - Palavras do Deputado Dilzon Melo - Entrega de título - Palavras do Sr.

Marques Batista de Abreu - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Doutor Viana - Dilzon Melo - Eros Biondini - Sebastião Costa.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura 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. Marques Batista de Abreu do

título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais, concedido pelo Governador

do Estado, a requerimento do Deputado Eros Biondini, por meio do decreto publicado

em 19 de junho no “Diário do Executivo”.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Marques Batista de

Abreu; e Deputado Dilzon Melo, Presidente do PTB mineiro; a Exma. Sra. Vereadora

Elaine Matozinhos, Presidente estadual do PTB Mulher; e os Exmos. Srs. Marcelo

Lasmar, representando o Clube Atlético Mineiro; William Palumbo Ferrugem, Vice-

Presidente da Galoucura, representando as torcidas do Clube Atlético Mineiro; e

Deputado Eros Biondini, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença da Exma. Sra. Márcia Cabral,

representando a Comunidade Canção Nova Minas; e do Exmo. Sr. João Augusto

Botto Nascimento, Presidente do Fórum Brasileiro de Direitos Humanos.
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Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

pelo saxofonista Sgt. Santana e pelo guitarrista Sgt. Lázaro, ambos pertencentes ao

Grupo Bombeiro Instrumental Orquestra Show - Bios.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Eros Biondini

Cumprimento o caro Presidente, Deputado Doutor Viana, grande amigo, referência

nesta Casa; o Exmo. Sr. Presidente do PTB, colega Dilzon Melo, Deputado que é

modelo para todos nós que queremos aprender o que é ser homem público com

dignidade, perspectiva e liderança; a Exma. Vereadora, Presidente do PTB Mulher,

Elaine Matozinhos, amiga, em cuja pessoa cumprimento tantas mulheres - a Jocélia e

todas aquelas que fazem do seu ser feminino uma bandeira de luta para um Brasil e

uma Minas Gerais melhores. Cumprimento também o querido amigo, Dr. Marcelo

Lasmar, representante do Clube Atlético Mineiro; o caro amigo Ferrugem,

representante não só da Galoucura mas de todas as torcidas organizadas; meus

familiares aqui presentes, meu pai, meu irmão e meus sobrinhos - toda a família é

atleticana -; meus amigos; os servidores desta Casa; meus assessores; o Aurélio,

que tão bem representa, ajuda, auxilia e defende, como tenho percebido, esse grande

atleta de Minas, o querido amigo Marques. Digo amigo, apesar de haver pouco tempo

de convivência, porque há longa história de admiração. Nesse pouco tempo em que

temos convivido, é realmente impossível não dizer que você se torna amigo

facilmente daqueles que se aproximam. Na sua pessoa, cumprimento sua esposa

Elisabete, seus filhos, seus pais, toda a sua família e amigos. Está presente nossa

banda do Corpo de Bombeiros. Cumprimento ainda aqueles que nos acompanham

pela TV Assembleia, canal que sempre gosto de elogiar. Após o advento da TV

Assembleia, encurtou-se a distância entre os representados, o povo mineiro, e seus

representantes. Anteriormente à existência da TV Assembleia e de outros meios de

comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, os

representantes do povo tinham de viajar quase diariamente para encontrar as

comunidades que lhes devotaram seus votos de confiança ou, então, convocá-las

para estar aqui, fisicamente presentes, na Assembleia. Com a TV Assembleia,
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conseguimos chegar a centenas de Municípios e a milhares de famílias, que hoje

podem compartilhar conosco esta festa maravilhosa. Cumprimento a galera da

Galoucura e, em nome de vocês, toda a torcida atleticana. Além dessa torcida, o

Marques conquistou toda a torcida mineira. Então cumprimento também todos os

torcedores. Noutro dia, houve aqui audiência pública para discutir um grande projeto

que estamos apresentando e que vocês podem ver neste folheto, que fala da doação

de sangue e da meia entrada do torcedor doador. Representantes de várias torcidas

estiveram aqui em razão da presença do Marques e foram unânimes em dizer da

admiração que sentem por ele e que são torcedores desse grande homem, desse

grande atleta.

Não só como Deputado por Minas Gerais e como atleticano que sou desde que

tinha meus 4 anos de idade - quando me tornei mascote do Atlético e, logo em

seguida, torcedor para valer -, mas em nome dos cidadãos mineiros, quero hoje

celebrar e festejar com vocês este dia histórico, de alegria, de emoção para nós.

Deus me deu o privilégio de, sob a orientação do meu Presidente Dilzon Melo,

apresentar o requerimento que tornará, a partir de hoje, o Marques como verdadeiro e

legítimo cidadão de Minas Gerais. Não tenho dúvida de que qualquer Deputado

gostaria de estar aqui, neste momento. Portanto, faço esta homenagem em nome de

todos eles. O requerimento que apresentei para ser encaminhado ao Governador

teve a totalidade das assinaturas dos parlamentares. Tenho certeza de que esta

honra, que hoje me é confiada, era desejo também de cada representante de vocês

que tem batalhado por uma Minas Gerais melhor. Mais que isso, tenho certeza de

que hoje, ao me pronunciar em defesa, em favor e em homenagem ao Marques, aqui

o faço em nome de todos os cidadãos de Minas Gerais.

Quando apresentamos aqui qualquer requerimento ou fazemos qualquer ação -

como parlamentar, como um representante do povo -, esta se torna mais legítima à

medida que alcança um grande número de pessoas de Minas Gerais. Vocês

concordam com isso? Por exemplo, apresentamos o projeto de lei que tratava da

transferência das presas grávidas para um centro de atendimento prisional mais

adequado, a fim de que elas pudessem dar à luz a seus filhos. Ao se transformar em

lei, esta beneficiou centenas de famílias no Estado e, particularmente, essa classe de
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pessoas que, por algum motivo, acabaram sendo privadas de liberdade. Assim,

cumprimos o nosso papel de representar o povo. Outro exemplo foi quando

apresentamos o projeto sobre a vacinação infantil, atendendo a grande parte da

população, pois quase todas as famílias têm uma criança.

Quando apresentamos esse requerimento, solicitando ao Governador que

considerasse o Marques legitimamente um cidadão mineiro, tenho certeza de que

conseguimos ser, unânime e legitimamente, um grupo de parlamentares que atendeu

a toda a população do Estado de Minas Gerais. Isso dignificou o nosso trabalho nesta

Casa, porque esse é o papel de um parlamentar: conseguir, com uma ação, atingir o

máximo de cidadãos possível. Certamente, com a ação de hoje, atingimos quase

100% dos milhões de mineiros espalhados pelos quatro cantos de Minas Gerais. Se

todos pudessem assinar o nosso requerimento, acredito que assinariam, pois todos

nós queremos que Marques seja realmente cidadão de Minas Gerais.

Marques, em 1973, você nasceu em Guarulhos. Algum tempo depois, quando seus

pais foram registrá-lo, antes de assinar os papéis, eles disseram: “esse é o nosso

filho, um cidadão paulista”. Esse foi o registro de seu nascimento. Hoje Minas Gerais

também está repetindo o gesto de seus pais. O nosso Estado mineiro está dizendo

para o Brasil e para o mundo: “Marques hoje é um filho, de papel passado, de Minas

Gerais e das famílias mineiras”.

Para encerrar, mais uma vez quero dizer que é uma grande alegria poder viver este

momento, pois ele é histórico e único. Afinal, um cidadão honorário torna-se um

verdadeiro e legítimo cidadão da terra. Por onde o Marques for, ele poderá dizer: “sou

um cidadão mineiro; sou um cidadão de Minas Gerais”. Ele chegou aqui em 1997,

com a feliz escolha e decisão do Clube Atlético Mineiro em contratá-lo para integrar o

seu elenco. Estreou com chave de ouro ao abrir sua carreira em um clássico na Copa

Centenário, numa partida com o Milan. Durante esses 13 anos, ele brilhou, nos fez

chorar de alegria, nos emocionou e fechou com chave de ouro a sua trajetória,

marcando o gol que todos vocês viram, vibraram e choraram, contra o Ipatinga, na

final do Campeonato Mineiro, dando-nos a alegria de sermos os últimos campeões.

Uma pessoa faz parte da nossa família quando sentimos falta dela ou quando

sofremos com ela ou por ela. Como dizia o meu saudoso e querido Pe. Léo, um rapaz
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carregava um outro mais forte e mais gordo que ele. Duas crianças abordaram-no e

fizeram a seguinte pergunta: “não está muito difícil subir esse morro com esse

meninão?”. Aquele rapaz respondeu para as crianças: “não; ele é meu irmão”.

Portanto, quando consideramos as pessoas como nossos irmãos, sofremos com a

dor delas. Quem não sofreu na ocasião em que Marques trombou de cabeça com um

jogador do time adversário e caiu desmaiado no gramado? Lembro-me bem de que

os dois times ficaram apavorados. Todos nós que assistíamos ao jogo, no estádio ou

pela televisão, ficamos assustados e temerosos por causa do amor que nutríamos

pelo Marques.

Ele coleciona recordes e títulos, mas o maior deles é o de ser este homem de

caráter, este homem ímpar, que qualquer um que olha quer elogiar. Vocês

demonstram isto hoje, com este “Olê, Marquês”, que já cantamos inúmeras vezes.

Quero dizer dos recordes do Marques: é o jogador que mais vestiu a camisa do

Galo em jogos do Campeonato Brasileiro, 192 jogos; o 9 parece que o persegue - não

é, Deputado Dilzon Melo? - e à frente o 9 continuará o acompanhando, pois é o 9º

maior artilheiro do Clube Atlético Mineiro, com 133 gols; jogou 386 partidas pelo

Atlético; foi o 11º jogador que mais atuou com a camisa do Galo; venceu o Troféu

Guará de melhor atacante por sete vezes, duas como Craque do Ano e uma como

Artilheiro do Ano; ganhou quatro Troféus Telê Santana e duas Bolas de Prata da

revista “Placar”; destacou-se no Galo e foi convocado pela Seleção Brasileira por 13

vezes e fez 5 gols. Recebeu tantos títulos, mas hoje queremos dar o maior dos títulos

que Minas Gerais pode dar a uma pessoa que contribuiu com esta terra. Por onde o

Marques passou, certamente por inúmeros Municípios, mais do que alegria para a

torcida, demonstrou ser merecedor de ser considerado cidadão mineiro, honrado,

digno, honesto e simples, típico cidadão de Minas Gerais, com sua humildade e

gentileza. Dando atenção para todo mundo, conseguiu conquistar nossos corações.

Por isso hoje tenho a alegria e a honra de ver meu requerimento aprovado e assinado

pelo ex-Governador Aécio Neves e pelo Governador Anastasia, que é atleticano. Os

dois, um atleticano e o outro cruzeirense, são unânimes em dizer: “O Marques é

nosso cidadão. Todos somos torcedores do Marques”.

Felicidades. Seja bem-vindo, de maneira definitiva, a Minas Gerais. Você serviu a
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esta terra por meio do futebol, da sua conduta e da sua família. Certamente prestará

muitos serviços. Com o apoio desta massa, você nos dará muita alegria, com todas

as suas ideias e os seus projetos em defesa das crianças e das famílias mineiras.

Boa sorte. Deus o abençoe. Parabéns. Feliz cidadania honorária.

Palavras do Deputado Dilzon Melo

Boa noite a todos, a todas, à galera atleticana, aos familiares do Marques e a todos

que vieram, nesta noite, abrilhantar esta entrega do título de Cidadão Honorário. Na

verdade, estou quebrando o protocolo, pois a próxima fala seria a do Marques, mas

fiz questão de pedir aparte, para que um dos Deputados mais velhos desta Casa

tivesse também a alegria de fazer saudação a esta pessoa, que conheci há tão pouco

tempo e que tanto fez crescer todos os que o rodeiam e a mim particularmente.

Saúdo o Presidente, Deputado Doutor Viana, em cuja pessoa saúdo todos os

Deputados e o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa, que nos honra

por sempre presidir as homenagens desta Casa e por ser o Presidente mais presente

nas solenidades.

Gostaria de saudar nosso querido Marques Batista de Abreu, sempre o eterno

Marques, o camisa 9 do Atlético Mineiro; a nossa Vereadora Elaine Matozinhos,

Presidente Estadual do PTB Mulher, na pessoa de quem saúdo todas as presentes,

que também mostram sua afinidade como torcedoras, motivadoras e incentivadoras

de todo homem de sucesso. Sempre digo que um homem bem-sucedido tem ao seu

lado uma mulher para motivá-lo e dar-lhe a sensibilidade de mãe, de esposa e de

filha, para galgarmos os passos necessários que a vida nos propõe. Desta forma, na

pessoa da Jocélia, que admiro muito e que conheci há tão pouco tempo, saúdo a

todas as mulheres que sempre enalteceram o Marques pelas qualidades que exporei.

Saúdo ainda o Sr. Marcelo Lasmar, representando aqui o glorioso Atlético Mineiro.

Este Deputado que vos fala é cruzeirense, mas não poderia deixar de saudar o

Atlético Mineiro, que é reconhecido pelo mundo afora como o glorioso Atlético

Mineiro. Embora adversários, temos de reconhecer as qualidades das pessoas, dos

clubes e das entidades. Faço reverência ao Atlético Mineiro pelo que representa no

esporte em Minas Gerais e no Brasil. Não poderia me esquecer de fazer saudação ao

Presidente da Galoucura, o Ferrugem, que representa todas as torcidas de Minas
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Gerais, e o meu amigo Deputado Eros Biondini, que teve a felicidade de apresentar

esse título e mais ainda pelo fato de ser Deputado novo, atleticano e também membro

da família petebista, para a qual o Marques acabou de entrar, pela porta da frente,

para enriquecer nosso PTB. Então hoje, Marques, você tem três famílias: sua família,

aqui representada pela sua esposa, pelos seus filhos e familiares; a família atleticana,

que representou, na sua vida, talvez o marco mais importante como realização de

homem; e agora a família petebista, pois, depois de muita conversa e acertos com o

Aurélio, tivemos a felicidade de vê-lo filiado ao PTB.

Eu dizia agora há pouco ao Marques para ir-se acostumando com esta Casa,

porque um dia ele ainda irá assentar-se nestas cadeiras, para fazer, com a mesma

dignidade, tudo o que fez para o Atlético Mineiro. Não lhe peço nada mais do que o

que você fez ao Atlético Mineiro: defender as cores do seu clube com dedicação, com

afinco e com aquele amor que lhe é peculiar. Aqui, na Assembleia, você terá a

felicidade de defender não só a família atleticana, mas também os eleitores de outros

partidos, que precisarão do seu apoio, do seu voto e dos seus projetos para a área

social, a fim de que os mais sofridos encontrem em você o Deputado atuante que

todos esperamos. Tenho certeza absoluta de que esta Galoucura, que conhecemos e

respeitamos, fará de você um dos Deputados mais votados dentro do Estado. Isso

enriquecerá esta Casa.

Vocês conhecem bem o Marques, mas nós o conhecemos há menos tempo e ainda

o estamos avaliando e descobrindo nele, a cada dia, novas virtudes. Uma das

virtudes que engrandece qualquer homem, em qualquer situação e em qualquer

“status” de vida em que se encontre, o Marques tem com sobra, que é a humildade. É

pessoa que poderia estar-se orgulhando e vangloriando dos títulos que tem e do

dinheiro que ganhou ao longo de sua sofrida vida, mas preserva sempre, no seu dia a

dia, a humildade, que faz de qualquer homem um bom homem, um bom esposo, um

bom filho, um bom pai e um bom amigo. Estejam certos de que, por mais difícil que

seja a vida, todo aquele que tenha essa virtude da humildade é abençoado

diferentemente.

E eu sei que o Marques, além dessa virtude da humildade, tem uma religiosidade

pouco comum nesses heróis que partiram pela vida afora. Sei que ele tem temor a
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Deus, que é religioso. E, quando o Deputado Eros Biondini apresenta a ele um título,

vejo como os desígnios de Deus são diferentes dos nossos e fazem encontrar na vida

pública duas pessoas da maior grandiosidade. O Deputado Eros Biondini tem sua

grandiosidade na sua religiosidade, no compromisso que tem com os mais pobres,

com aqueles mais sofridos, e faz parte da Canção Nova, que é uma comunidade

eclesial de base. S. Exa. é uma pessoa íntegra, de caráter, e não poderia ser

diferente quando apresenta o Marques, que tem o mesmo naipe de homem, com

caráter, com virtudes que agora se casam também no ideal de servir na política.

Marques, como Presidente do PTB, quero dizer, em alto e bom tom, que o PTB se

enriqueceu com a sua vinda para o partido, que a sua filiação para ser um candidato

a Deputado Estadual vai encher o nosso Estado de orgulho, porque recobrou o seu

lugar no espaço político desta Federação. E você, Marques, irá engrandecer esta

Casa. E poderá escolher a cadeira que quiser, porque será um dos Deputados mais

bem votados do Estado de Minas Gerais. Seja bem-vindo e que Deus continue a lhe

proteger, porque sem ele é muito difícil vencer as dificuldades que a vida nos

apresenta. Que você atue nesta Casa com o mesmo carinho com que atuou no clube

que você adotou, o Atlético Mineiro. Foi com a sua presença, militando com as cores

do clube, que você viveu os maiores momentos do Clube Atlético Mineiro. Tenho a

certeza de que você irá engrandecer sobremaneira esta Casa, apresentando todo tipo

de projeto para atender o Estado de Minas Gerais.

Portanto, em nome de todos os Deputados que aqui militam, posso dizer: seja bem-

vindo a esta Casa, onde você será recebido de braços abertos, como o foi no seio da

sua família e no seio atleticano. Só que agora você terá de adotar outras torcidas

para executar o seu trabalho. Quem te ama de verdade, como essa massa atleticana,

nunca irá te esquecer, mas outra coisa é trabalhar para um Estado que o está

adotando como filho e que precisa de você para promover sua grandiosidade.

Marques, faça nesta Casa o que você sempre fez no Atlético Mineiro. Dê-nos muita

honra, muita glória, muitos títulos, porque nós, daqui para a frente, vamos te adorar

como um grande Deputado que você será. Que Deus te abençoe, que abençoe sua

família e essa galera que irá te apoiar, porque Minas precisa de você. Parabéns,

Marques.
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Entrega de Título

O locutor - Neste instante o Deputado Doutor Viana, representando o Presidente da

Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega do título de

Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Marques Batista de Abreu,

passando-lhe às mãos o diploma. Neste instante, anunciamos a entrada dos cadetes

do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, portando 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

19/6/2010, e a requerimento da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

concede ao Sr. Marques Batista de Abreu o título de Cidadão Honorário do Estado de

Minas Gerais, por sua relevante contribuição para o engrandecimento da terra

mineira”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Deputado Eros Biondini, autor do

requerimento que deu origem a esta homenagem, o qual considero um predestinado

por essa iluminada ideia, a nos acompanhar na entrega do título. O requerimento

para a concessão do título foi apoiado por unanimidade por esta Casa e pelo

Governador do Estado de Minas Gerais.

- Procede-se à entrega do título.

Palavras do Sr. Marques Batista de Abreu

Boa noite a todos. Hoje é minha estreia na tribuna desta Assembleia. Primeiro

agradeço a Papai do Céu o que está acontecendo comigo e à minha família, que aqui

está - minha esposa Bete, meus filhos, minha sobrinha Nat, minha irmã Márcia, meus

pais. Fiz questão de que meus pais viessem aqui hoje, para verem o que conquistei

nesta terra. Em São Paulo, eles não têm noção do que representamos para milhares

de mineiros. Com muito orgulho, pedi que viessem aqui. Agradeço a todos que,

mesmo numa segunda-feira, dia difícil de trabalho, estão aqui, dividindo este

momento de emoção comigo, o que é muito gratificante. Agradeço ao Deputado Eros

Biondini as palavras. É pessoa séria, que realiza um trabalho social lindo, sempre

olhando as pessoas mais carentes. É uma honra aprender a cada dia com você,

Deputado. Agradeço também ao Deputado Dilzon Melo as palavras, que

engrandecem ainda mais meu título; ao Deputado Doutor Viana; ao Ferrugem, que
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representa nossa torcida; ao Marcelo Lasmar, que representa o Clube Atlético Mineiro

- minha casa por mais de 10 anos. Lembro-me, como se fosse hoje, de quando aqui

cheguei, em 1997, um moleque franzino, que, sob o olhar desconfiado de muitas

pessoas, conseguiu representar o que sou hoje para milhões de pessoas. Logo houve

empatia, e o escudo que está no peito do atleticano bateu conforme o compasso do

meu coração. Isso foi muito gratificante para mim. Agradeço à torcida o apoio. Por

várias vezes, estremecemos o Mineirão aos gritos: “Olê, Marques!”. Para mim, isso

não tem preço. Levarei para sempre esta conquista dentro do meu coração. Quando

aqui cheguei, foi um novo desafio para mim, pois minha carreira estava meio

estagnada, não ia nem para a frente nem para trás. Foi momento de melhorar minha

carreira, o que foi possível no Atlético Mineiro. O público e o Estado me acolheram.

Graças a Deus, tenho, onde vou, o reconhecimento das pessoas. Agradeço muito o

título de cidadão mineiro, que, acima de tudo, é o reconhecimento pelo que fizemos

por Minas Gerais, Estado que me abraçou, desde o momento em que aqui cheguei. A

recíproca é verdadeira. Sempre procurei, no campo, honrar os atleticanos - os

cruzeirenses que me perdoem. Sempre foi uma honra estar no Mineirão, com a

torcida gritando e me incentivando.

Todos sabem do meu novo desafio: sou candidato a uma cadeira nesta Casa. O

esporte mudou minha vida, e acredito que pode mudar a vida de muitas crianças.

Este é o desafio que faço a todos vocês, para termos um Estado melhor: tirar as

crianças da rua. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.

Apresentação Musical

O locutor - Neste instante, ouviremos o Grupo Bombeiro Instrumental Orquestra

Show, que, sob a regência do 1º-Sgt. Amauri Pereira de Paula, apresentará as

músicas: “Wave”, de Tom Jobim; “Against all odds”, de Phil Collins; e “We are the

champions”, de Freddie Mercury.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo. amigo Deputado Eros Biondini, mais uma vez Deus o iluminou, e iluminará

sempre nesta sua vida de homem público, para produzir requerimento tão acertado,

em que solicitou a concessão deste título de cidadania ao jovem jogador Marques.
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Cumprimento o novo cidadão mineiro, Marques Batista de Abreu, homem escolhido

por Deus para dar alegria a tanta gente. Pelo esporte, que traz saúde, dá vida e

educa; pelo gol, que traz alegria, anima e reanima, cura até depressões; pela sua

vida futebolística modelar, Marques, parabéns! Cumprimento, com muita alegria, meu

amigo e irmão Deputado Dilzon Melo, que preside o PTB mineiro. É Deputado de

grande trajetória nesta Casa, que recentemente deixou a Secretaria de

Desenvolvimento Urbano, onde prestou excelente trabalho ao povo do nosso Estado.

Cumprimento também, com muita alegria, a Vereadora e amiga Elaine Matozinhos,

ex-Deputada desta Casa, representando o PTB Mulher estadual. Sua presença

engrandece muito esta noite festiva na nossa Assembleia, que guarda saudosa

memória da sua trajetória de quatro anos vividos conosco. É uma honra termos o

vibrante Dr. Marcelo Lasmar na mesa principal, representando o glorioso Clube

Atlético Mineiro; e o William, o conhecido Ferrugem, Vice-Presidente da Galoucura,

que representa as torcidas do Clube Atlético Mineiro, que são a alma do clube e a

vida dos jogadores. Parabéns! As torcidas estão muito bem-representadas.

Carinhosamente cumprimento a família mineira; a mulher mineira; o homem mineiro;

o torcedor; e as crianças que se espelham em muitos de nós, principalmente em

vocês, do esporte, na pessoa dos sobrinhos do Deputado Eros Biondini - Bruno e

Bernardo - e do seu pai, sempre presente conosco. Cumprimento também a esposa

do Marques, D. Elisabete; seus filhos,  Amanda e Rafael; e também seus pais, que

muito nos alegram com sua presença - Sr. Ari e D. Messias -, representando a

família.

Há mais irmãos e sobrinhos, mas, na pessoa de vocês, cumprimento não só a

família dele mas também as famílias mineiras e, com carinho especial, todos que nos

acompanham pelos quatro cantos, por meio da TV Assembleia. Cumprimento os

funcionários dessa TV, da Casa, dos nossos gabinetes, que nos ajudam a fazer tão

bem estas reuniões. Cumprimento também - porque seria injusto se não o fizesse -

nossa orquestra do Corpo de Bombeiros, que nos abrilhanta aqui com estes números

maravilhosos, como o Hino Nacional. Eles apagam fogo, mas também nos alegram. É

uma satisfação tê-los sempre conosco.

Amigos, neste período em que o Brasil participa de mais uma Copa do Mundo,
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quando nossas emoções e o amor ao futebol nos afloram intensamente à pele, a

Assembleia mineira homenageia o cidadão e atleta Marques Batista de Abreu,

reconhecendo-lhe a profunda e total mineiridade. No último fim de semana, com

“show” do incomparável grupo Skank, o Mineirão, palco dos maiores espetáculos do

esporte mineiro, fechou suas portas para ser reconstruído em função da próxima

Copa. Contudo, na nossa lembrança, o verdadeiro “show” de despedida do Mineirão

ocorreu na final do Campeonato Mineiro, no confronto em que o Atlético derrotou o

Ipatinga, quando Marques, cuja entrada em campo havia sido aclamada minutos

antes pela torcida, fez o gol que provocou na massa presente uma explosão

simultânea de risos e lágrimas. Os risos eram pela vitória, as lágrimas pela despedida

de um ídolo que, de corpo e alma, identificou-se com a bandeira de seu clube. Nove

anos de atuação no time atleticano, 386 jogos e 137 gols resumem esta história de

comprometimento, garra e paixão de um atleta. Não houve gol contra, não é,

Marques? Porque, às vezes, há atacantes que, na vontade de defender, fazem gols

contra. Mas não é seu caso; ele fez 137 gols para alegria desta massa. Fica ainda o

registro da autoria, por nosso Marques, do milésimo gol alvinegro em Campeonatos

Brasileiros. Contudo o que lembraremos para sempre é o gol que encerra a primeira

fase da existência do Mineirão, gol tão importante quanto o primeiro marcado em seu

gramado, pelo também atleticano Bougleux, naquele dia 5/9/1965.

O acaso fez com que Marques nascesse paulista - ninguém escolhe o lugar para

nascer; é fisiológico, e ele nasceu em Guarulhos - e começasse, no também alvinegro

Corinthians, a escalada que lhe rendeu várias participações na Seleção Brasileira.

Mas, de fato, a carreira de Marques está indelevelmente ligada à história do Galo e

ao seu merecido prestígio junto a esta grandiosa torcida. Mais que a habilidade e a

velocidade que caracterizavam seu desempenho em campo, os atleticanos nele

reconheceram o talento generoso. Marques, como nenhum outro, sabia servir seus

companheiros de ataque. Daí o simpático apelido de “garçom”, ao qual se somou o

ainda mais carinhoso, “xodó da massa”.

Essa homenagem, fruto do nosso reconhecimento ao atleta que soube impressionar

nosso público aficionado do esporte, sobretudo aqueles que, ligados ao Clube Atlético

Mineiro, lhe devotam a mais intensa paixão, vem fazer justiça ao precoce
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encerramento da carreira de um futebolista ímpar. Minas Gerais certamente ainda se

beneficiará do trabalho desse homem, que, profundamente enraizado em nossa terra,

escolheu para viver aqui os próximos e, talvez, definitivos anos de sua vida, que

acreditamos serão tão produtivos quanto os consagrados ao futebol.

Nosso acolhedor abraço, em nome de todo o povo mineiro, a Marques, o eterno

atleticano, aquele que, na devoção à camisa preta e branca, soube realizar o que o

saudoso cronista Armando Nogueira uma vez definiu como um estado de espírito que

faz da esperança uma eterna iminência. A esperança de novas vitórias sempre estará

presente na memória da vibrante comemoração do gol com que Marques, no último

Campeonato Mineiro, selou um dos mais emocionantes capítulos do futebol brasileiro.

Parabéns. 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 amanhã, dia 22, 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 22/6/2010.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/6/2010

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Suspensão e reabertura da reunião - 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 - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas -

Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes -
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Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito

Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Getúlio

Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria

Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -

Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h13min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e a votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora e 50 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. A Presidência verifica, de
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plano, a inexistência de quórum para a contiuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão,

em 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.004 e 3.056/2009, uma vez que permaneceram

em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 23, às 9 e às 20 horas, nos termos

do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA EM 23/6/2010

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Alberto Pinto Coelho - Weliton Prado - Hely Tarqüínio - Adalclever Lopes - Adelmo

Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Délio Malheiros - Durval Ângelo - Gil Pereira - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada -

Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Padre João - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz -

Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 9h10min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a

extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
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PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

16/6/2010

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite e Rômulo Veneroso, membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Veneroso, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em

audiência pública, a vitimização dos servidores da área de segurança pública do

Estado em função de suas atividades profissionais e a discutir e votar proposição da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra. Sandra Mara Albuquerque Bossio, Diretora do Centro pela Mobilização Nacional

e Espaço Conseg, e os Srs. Cel. PM Cezar Romero, Corregedor, representando o

Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG; Cel. BM Alexandre

Marcelo Costa de Oliveira, Comandante do 1º CRMB, representando o Cel. BM

Gilvan Almeida Sá, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado;

Geraldo de Morais Júnior, Corregedor-Geral da Polícia Civil, representando Marco

Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil; Murilo Andrade de Oliveira,

Superintendente de Articulação Institucional e Gestão de Vagas, representando

Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Administração Prisional; 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; Denilson Martins, Presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia

Civil do Estado de Minas Gerais; José Maria Marques, Presidente do Sindicato dos

Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais; Major PM Ailton

Cirilo da Silva, Vice-Presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais - AOPMBM -, representado o

Maj. PM Márcio Ronaldo de Assis, Presidente da AOPMBM; Subten. PM Luiz

Gonzaga Ribeiro, Presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros

Militares de Minas Gerais - Aspra -; Marcelo Batista de Assis, Presidente do Sindicato
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dos Agentes de Segurança Socioeducativos; Marco Antônio Bahia Silva, Diretor

Jurídico da Aspra; Heder Martins de Oliveira, Diretor Administrativo da Aspra, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência, na qualidade de um dos autores

do requerimento que deu origem ao debate, passa a fazer suas considerações

iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas

exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das

notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-

se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos do Deputado Durval Ângelo (10) em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

promover a expansão do programa Poupança Jovem no Município de Contagem,

especialmente para a comunidade dos Bairros Estrela Dalva e São Mateus; seja

encaminhado à Secretaria de Esportes e da Juventude pedido de providências para

implementar no Município de Contagem o programa Segundo Tempo com objetivo de

atender jovens em situação de risco social; seja encaminhado à Secretaria de Defesa

Social pedido de providências para implementar o programa de controle de

homicídios Fica Vivo na região dos Bairros Estrela Dalva e São Mateus; seja

encaminhado à Subsecretaria de Políticas Antidrogas pedido de providências para

ampliar o número de vagas nas clínicas filiadas às comunidades terapêuticas com

vistas ao atendimento de dependentes químicos no Município de Contagem; seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para construir

um centro socioeducativo no Município de Contagem que objetive atender

adolescentes autores de atos infracionais e para implantar unidade da Associação de

Proteção e Assistência aos Condenados no referido Município; seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para implantar o ensino médio diurno

no Município de Contagem, de modo a atender a demanda de alunos adolescentes

que podem estudar durante o dia, especialmente em horário integral, evitando a

ociosidade e o envolvimento com a criminalidade; seja encaminhado ao Chefe da

Polícia Civil pedido de providências para aumentar o efetivo e melhorar a

infraestrutura da Polícia Civil no Município de Contagem; seja encaminhado ao
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Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar pedido de providências para

aumentar o efetivo dessa Corporação no referido Município; seja encaminhado ao

Presidente do Tribunal de Justiça pedido de providências para construir um novo

fórum no Município de Contagem, tendo em vista a precariedade das instalações

atuais; seja encaminhado ao Defensor Público-Geral pedido de providências para

aumentar o número de Defensores Públicos na Comarca de Contagem, tendo em

vista a perda de quadros ocorrida recentemente; da Deputada Maria Tereza Lara e

dos Deputados João Leite e Rômulo Veneroso (11) em que solicitam sejam

encaminhadas manifestações de aplauso à Sra. Ermelinda Maria Silva, Presidente da

OAB Mulher em Betim, pelo projeto de sua autoria denominado "Mulher Jus", e ao Sr.

Gilberto Marques Sá, Presidente da OAB de Betim, por ter recebido o referido projeto

nessa entidade; seja encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências

para implantar novas varas criminais e varas especializadas para atender a criança e

o adolescente no Município de Betim; seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil

pedido de providências para aumentar o efetivo de Agentes de Polícia e Delegados

na Comarca de Betim, para implantar uma delegacia seccional no Município de

Igarapé, uma delegacia com funcionamento 24 horas no Bairro Jardim Teresópolis e

uma Delegacia Especializada de Orientação e Proteção da Criança e do Adolescente

com atendimento jurídico e assistência psicológica, ambas no Município de Betim;

seja encaminhado ao Ministério da Justiça pedido de providências para recompor o

efetivo da Polícia Rodoviária Federal no Estado, especialmente no Posto 3 da BR-

381, no Município de Betim; seja encaminhado ao Defensor Público-Geral pedido de

providências para aumentar o número de Defensores Públicos na Comarca de Betim;

seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para

construir um centro socioeducativo no Município de Betim; seja encaminhado à

Superintendência da Polícia Federal no Estado pedido de providências para implantar

um posto avançado da Polícia Federal no Município de Betim; seja realizada visita ao

Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, para discutir as ações da

Prefeitura no tratamento para dependentes químicos no Município; seja encaminhado

ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para atender demandas

apresentadas a esta Comissão pelas Câmaras Municipais de Betim, Igarapé e São
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Joaquim de Bicas, quais sejam a não implantação de mais unidades prisionais na

região, a necessidade de implantação de políticas públicas de assistência social no

entorno das unidades prisionais, o respeito à capacidade de lotação das unidades

prisionais da região e a transformação da área do entorno das unidades em distrito

industrial; da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Rômulo Veneroso em que

solicitam seja encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para

construir uma escola estadual de ensino médio no Bairro Petrovale e, também, para

construir um novo prédio para o funcionamento da Escola Estadual Cândido Portinari,

ambos no Município de Betim; do Deputado Sargento Rodrigues (3) em que solicita

seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para adotar

medidas urgentes para garantir ao Sr. Wandrew Schwenk de Assis, Agente

Penitenciário, melhores condições de vida, uma vez que está paraplégico após ter

sido baleado no exercício de suas funções; seja encaminhado ao Governador do

Estado pedido de providências para que envie a esta Casa projeto de lei que preveja

indenização por parte da administração pública ao referido Agente, solicitando ainda

seja elaborado pelo Governador projeto de lei que verse sobre aposentadoria

especial e extensão do auxílio-invalidez para Agente já vitimado e para os demais

Agentes de Segurança Penitenciária que vierem a ser vitimados em casos

semelhantes; seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de

providências para solicitar à Advocacia-Geral do Estado que elabore parecer sobre o

direito dos Agentes Penitenciários contratados de receberem indenizações e

aposentadorias por invalidez quando acidentados durante o exercício de suas

funções. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Rômulo Veneroso - Tenente Lúcio.

ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

22/6/2010

Às 9h2min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo, membro
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da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a

obter, em audiência pública, esclarecimentos sobre a conduta de policial militar

durante operação de fiscalização do comércio ambulante pela Prefeitura Municipal de

Belo Horizonte. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir as Sras. Carolina Bechelany Batista da Silva, Delegada da 1ª Delegacia Sul da

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; e Andrea Bravo, Delegada Coordenadora do

1º Departamento de Polícia Civil; e os Srs. Ten.-Cel. PM Valter Braga,

Subcorregedor, representando o Cel. PM Cezar Romero Machado Santos,

Corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais; Geraldo de Morais Júnior, Corregedor-

Geral da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Paulo Vaz Alkmin, Ouvidor de

Polícia do Estado de Minas Gerais; João Bosco Guimarães, Assessor Especial,

representando Édson José Pereira, Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia

de Minas Gerais; e Subtenente PM Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da Aspra, 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, 22 de junho de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 520/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Creche Comunitária Cantinho da Vovó Naná, com sede no
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Município de Ibirité.

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 520/2007 pretende declarar de utilidade pública a Creche

Comunitária Cantinho da Vovó Naná, com sede no Município de Ibirité, que tem como

finalidade promover ações que visem ao desenvolvimento integral da criança,

priorizando a primeira infância.

Para dar suporte a esse trabalho, a entidade contribui para o estabelecimento de

políticas públicas e programas intersetoriais nos níveis federal, estadual e municipal,

visando garantir a universalidade e a qualidade da atenção à criança e a proteção à

sua família, na perspectiva de concretizar seus direitos e as oportunidades de acesso

aos bens socioculturais necessários ao desenvolvimento humano e social. Além

disso, promove e divulga pesquisas, publicações, conferências, debates e seminários,

objetivando a troca de informações e a construção de conhecimentos sobre a

infância, e organiza atividades extracurriculares, como colônia de férias, eventos

culturais e de lazer.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 520/2007,

em turno único.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.307/2010

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 e de Produtores Rurais de Amorins –

Aspra –, com sede no Município de Desterro do Melo.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.307/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária e de Produtores Rurais de Amorins – Aspra –, com sede no Município de

Desterro do Melo, que tem como finalidade a melhoria da qualidade de vida da

população local.

Para alcançar suas metas, a entidade desenvolve ações nas áreas da assistência

social, da cultura, do desporto, do turismo, da educação, da saúde e do lazer, orienta

sobre a preservação do meio ambiente e zela pela conservação do patrimônio

histórico, artístico, cultural, turístico e paisagístico. Além disso, elabora pesquisas e

levantamento de dados socioeconômicos da região, com a finalidade de obter

subsídios para seus programas e projetos.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.307/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.530/2010

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 de Moradores do Distrito de Jardinésia,

com sede no Município de Prata.

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 4.530/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Moradores do Distrito de Jardinésia, com sede no Município de Prata, que tem

como finalidade congregar órgãos e pessoas interessadas em melhorar as condições

socioeconômicas dos moradores locais.

Com esse propósito, a entidade reúne recursos materiais e humanos para executar

programas que fomentem o desenvolvimento local; presta serviços que contribuam

para o incentivo e a racionalização da produção de artesanato; assegura os cuidados

necessários à manutenção salutar do meio ambiente; promove campanhas de

esclarecimento e conscientização da população para a prevenção de doenças

transmissíveis e infectocontagiosas; organiza cursos profissionalizantes e de

primeiros socorros e realiza atividades esportivas e culturais, com prioridade para as

categorias infantil e juvenil.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.530/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.531/2010

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Bambuí – Consep

–, com sede no Município de Bambuí.

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 4.531/2010 pretende declarar de utilidade pública o Conselho
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Comunitário de Segurança Pública de Bambuí – Consep –, com sede no Município de

Bambuí, que tem como finalidade colaborar na solução das questões de defesa

social, especialmente aquelas ligadas à prevenção criminal.

Constitui, pois, um canal privilegiado por meio do qual as autoridades policiais e de

órgãos do sistema de defesa social poderão ouvir a comunidade, que contribuirá para

que tais instituições operem em função de suas aspirações.

Para a consecução de seu objetivo, o Consep de Bambuí congrega as lideranças

comunitárias locais para auxiliarem no planejamento de ações integradas de

segurança, visando à melhoria da qualidade de vida da população; propõe soluções

para problemas ambientais e sociais e desenvolve o espírito cívico e comunitário de

seus assistidos.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.531/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Rômulo Veneroso, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.534/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro de Ação Social Sr. Joaninho, com sede no

Município de Juiz de Fora.

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 4.534/2010 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Centro de Ação Social Sr. Joaninho, com sede no Município de Juiz de Fora.

Fundada em 2006, a entidade civil não tem fins lucrativos e tem por finalidade
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fomentar o desenvolvimento comunitário por meio da integração social.

A documentação anexada ao processo demonstra que a instituição realiza

atividades diversas, principalmente na área da assistência social, sempre com o

intuito de promover melhoria na qualidade de vida de seus associados e dos carentes

em geral.

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° 4.534/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.535/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Obra Social Geraldo Braz de Almeida, 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 4.535/2010 pretende declarar de utilidade pública a Obra Social

Geraldo Braz de Almeida, com sede no Município de Contagem, que tem como

finalidade a inclusão social do idoso, da criança, do adolescente e da pessoa

portadora de deficiência, residentes na localidade.

Para alcançar seu propósito, desenvolve atividades culturais, educacionais e

desportivas, disponibiliza transporte para os mais necessitados, viabiliza a aquisição

de aparelhos e equipamentos indispensáveis à pessoa portadora de deficiência e

oferece a seus assistidos condições de reabilitação através da fisioterapia, terapia
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ocupacional, fonoaudiologia, consultas médicas e tratamento odontológico. Além

disso, celebra convênios com instituições públicas e privadas para subsidiar suas

iniciativas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.535/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.539/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Rural de Porteira Nova –

Ascorpon –, com sede no Município de Cachoeira do Pajeú.

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 4.539/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Rural de Porteira Nova – Ascorpon –, com sede no Município de

Cachoeira do Pajeú, entidade sem fins econômicos, que tem por escopo promover o

desenvolvimento social e econômico da comunidade em que atua.

Para alcançar suas metas, realiza atividades econômicas, além de 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 das

pessoas com deficiência; ampara crianças e adolescentes carentes; orienta a

comunidade sobre a proteção do meio ambiente; combate a fome e a pobreza e

incentiva a integração de seus beneficiados no mercado de trabalho.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.539/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.542/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária e Beneficente do Bairro Castanheiras e

Adjacências, 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 4.542/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária e Beneficente do Bairro Castanheiras e Adjacências, com sede no

Município de Belo Horizonte, que tem como finalidade realizar obras e ações tendo

em vista a melhoria da qualidade de vida da população local.

Com esse propósito, a entidade realiza atividades nas áreas social, cultural e

ambiental, representa seus associados perante órgãos públicos e privados,

defendendo seus direitos e interesses, e fomenta a integração das comunidades do

Bairro Castanheiras e região adjacente.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.542/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.544/2010
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Casa de Idosos e Deficientes Tarefa Amor, 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 4.544/2010 pretende declarar de utilidade pública a Casa de

Idosos e Deficientes Tarefa Amor, com sede no Município de Belo Horizonte,

entidade sem fins econômicos voltada à promoção do bem-estar da população idosa.

O Lar Tarefa Amor, como é conhecida a instituição, atende pessoas idosas em

regime de asilo, inclusive aquelas com deficiência, contribuindo para a melhoria da

sua qualidade de vida. Para a consecução de seu propósito, firma convênios com

órgãos públicos e entidades privadas.

Recentemente, foi divulgada pela revista “IstoÉ” (revista “IstoÉ Independente –

Comportamento”, edição 2.105, 12/3/2010) pesquisa inédita mostrando que, ao

contrário do que diz o senso comum, os asilos brasileiros podem melhorar a

qualidade de vida de idosos, independentemente da classe social. Com efeito,

segundo a pesquisadora, os asilos têm um estigma injustificado, construído em

décadas passadas, quando abrigavam pessoas abandonadas ou não desejadas pela

sociedade. Hoje esse quadro mudou. Com o aumento da longevidade, esses locais

têm se tornado cada vez mais adequados e agradáveis para se viver.

Pela primeira vez na história, a faixa etária que mais cresce no País é a dos

cidadãos de 60 anos ou mais. Essa nova dinâmica demográfica, repleta de nuances,

requer do governo brasileiro e do setor privado investimentos em formas alternativas

de moradia para a terceira idade. Nesse contexto, considerando o valor do trabalho

desenvolvido pela entidade, acreditamos ser ela merecedora do título de utilidade

pública.
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Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.544/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.545/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Sapster Produções, com sede

no Município de Ibirité.

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 4.545/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Comunitária Sapster Produções, com sede no Município de Ibirité,

entidade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade promover a integração social

e a melhoria da qualidade de vida de seus associados, especialmente da criança e do

adolescente.

No cumprimento de seus objetivos programáticos, a Associação desenvolve

projetos de implantação e implementação de creches comunitárias; promove e

contribui para o desenvolvimento de políticas públicas nas áreas da assistência

social, da saúde, da educação, da cultura, do esporte e do lazer, sempre visando à

defesa dos interesses coletivos, em especial da criança, do adolescente e da família.

Procura também firmar parcerias e convênios com entidades públicas e privadas para

viabilizar a ampliação de seu trabalho e a continuidade de seus propósitos. Ademais,

fomenta projetos alternativos voltados para a geração de renda e a inserção no

mercado de trabalho das pessoas da comunidade.

Pela relevância do trabalho desenvolvido pela instituição, é oportuna a concessão
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do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.545/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2010

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 Cristã em Defesa da Cidadania – ACDC –,

com sede no Município de Guapé.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 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 4.551/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Cristã em Defesa da Cidadania – ACDC –, com sede no Município de

Guapé. Entidade civil sem fins lucrativos, foi fundada em 2008 e tem por finalidade

desenvolver atividades voltadas, principalmente, para a área da assistência social,

sempre com intuito de melhorar a qualidade de vida da comunidade.

Para cumprimento de seus objetivos programáticos, a instituição fomenta projetos

nas áreas de 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 em 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.
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Pela relevância do trabalho desenvolvido pela Associação, é oportuna a declaração

de sua utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.551/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.553/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Beneficente e Assistencial

Guararense – Abag –, com sede no Município de Guarará.

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 4.553/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente e Assistencial Guararense – Abag –, com sede no Município de Guarará,

entidade sem fins econômicos que tem por finalidade promover o desenvolvimento

das comunidades urbanas e rurais da área de sua atuação.

Com esse propósito, a instituição desenvolve atividades voltadas à proteção da

saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice; mantém local destinado a

receber e tratar gratuitamente os doentes carentes, prestando assistência médica;

distribui cestas básicas; doa medicamentos e materiais de construção para pessoas

desassistidas; realiza cursos, campanhas e mutirões; participa de projetos de

construção de moradia para a população necessitada; assiste à população carente

nas questões jurídicas, fiscais e de assistência social; presta ajuda psicológica aos

desassistidos e assessora pequenos e médios produtores na área rural.

Considerando o valor do trabalho desenvolvido pela entidade, acreditamos ser a
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instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.553/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.556/2010

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 dos Deficientes de Itabirito, com sede no

Município de Itabirito.

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 4.556/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação dos Deficientes de Itabirito, com sede no Município de Itabirito, entidade

civil sem fins lucrativos, fundada em 2003, que tem por finalidade promover o bem-

estar e a integração das pessoas com deficiência congênita ou adquirida.

No cumprimento de seus objetivos programáticos, a entidade incentiva e promove

programas de qualificação profissional para portadores de deficiência, em parceria

com órgãos públicos municipais, estaduais e empresas privadas, visando à sua

inclusão no mercado de trabalho, bem como promove encontros com o intuito de

oferecer condições para que essas pessoas lutem pelos seus direitos.

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° 4.556/2010 em turno

único.
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Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.567/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Ortópolis Barroso – AOB –, com

sede no Município de Barroso.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.567/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Ortópolis Barroso – AOB –, com sede no Município de Barroso, entidade sem fins

econômicos, que tem por finalidade a promoção do desenvolvimento sustentável do

referido Município e de seu entorno.

Fundada em 2004, a AOB defende e incentiva o 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 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; desenvolve ações

experimentais de cunho econômico e social na área de sistemas alternativos de

produção, comércio e serviços; mantém empreendimentos de pequeno porte, visando

ao crescimento socioeconômico da região; desenvolve estudos, pesquisas e

tecnologias para a produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e

científicos; realiza ações em defesa da conservação do patrimônio histórico e

artístico.

Por desempenhar um importante trabalho social, acreditamos ser a instituição
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merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.567/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.570/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São Sebastião do

Sacramento, com sede no Município de Manhuaçu.

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 4.570/2010 pretende declarar de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário de São Sebastião do Sacramento, com sede no

Município de Manhuaçu, que tem como finalidade congregar órgãos e pessoas

interessadas em melhorar as condições socioeconômicas da população local.

Na consecução de suas metas, a entidade implementa ações nas áreas da cultura

e do esporte; combate a fome e a pobreza; oferece proteção à saúde da família, da

infância, da maternidade e da velhice; orienta sobre a preservação do meio ambiente;

fomenta a integração das comunidades rural e urbana.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.570/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.572/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Oratório Nossa Senhora Auxiliadora, com sede no Município de

Araxá.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.572/2010 pretende declarar de utilidade pública o Oratório

Nossa Senhora Auxiliadora, com sede no Município de Araxá, que tem como

finalidade contribuir com a construção de uma sociedade justa, humana e igualitária.

Na consecução de suas metas, a entidade oferece oportunidades socioeducativas

para crianças, adolescentes e jovens, além de suas respectivas famílias, que estejam

em situação de vulnerabilidade, exclusão social e pessoal e coopera com instituições

empenhadas na educação pública. Além disso, promove trabalhos em mutirão, firma

convênios com instituições públicas e entidades privadas para subsidiar suas

iniciativas e desenvolve outros trabalhos de interesse e em conformidade com as

necessidades dos seus assistidos.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.572/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.573/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela tem por objetivo



____________________________________________________________________________
1171

declarar de utilidade pública o Núcleo Habitacional Unidos Venceremos Bairro Vista

Alegre – NUHAUV –, 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 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 4.573/2010 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Núcleo Habitacional Unidos Venceremos Bairro Vista Alegre – NUHAUV –, com sede

no Município de Belo Horizonte, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 2005,

que tem por finalidade promover o desenvolvimento da comunidade em que se

insere.

Para cumprir seu objetivo programático, a instituição desenvolve projetos

habitacionais com o intuito de proporcionar a seus associados o acesso à casa

própria, bem como facilitar a realização de obras e melhoramentos em suas

moradias.

Pela relevância social de seu trabalho, 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° 4.573/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.583/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Veneza I – Ambave –, com

sede no Município de Ipatinga.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta
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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 4.583/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro Veneza I – Ambave –, com sede no Município de Ipatinga,

que tem como finalidade realizar obras e ações tendo em vista a melhoria da

qualidade de vida da população local.

Com esse propósito, a entidade conscientiza os moradores do Bairro dos seus

direitos e deveres para com a comunidade, promove atividades sociais, culturais e

recreativas, informa as pessoas sobre questões de seu interesse, utilizando os meios

de comunicação locais, e mantém contato com as autoridades municipais 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 4.583/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.585/2010

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Amigos da Saúde Mental – AASM –,

com sede no Município de Campo Belo.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 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 4.585/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Amigos da Saúde Mental – AASM –, com sede no Município de Campo Belo,
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entidade sem fins econômicos, que tem por finalidade prestar assistência permanente

e de qualidade às pessoas com sofrimento mental.

Buscando assegurar a dignidade e os direitos de cidadania às pessoas com

sofrimento mental, a AASM presta serviços gratuitos permanentemente e sem

qualquer tipo de discriminação, promove o bem-estar, a proteção e a participação dos

usuários dos serviços de saúde mental e suas famílias na sociedade, organiza e

participa de atividades de integração social, realiza estudos e pesquisas relativos ao

tratamento de pessoas com sofrimento mental e colabora com os poderes públicos

nos assuntos relacionados às suas finalidades. Além disso, mantém intercâmbios

com associações congêneres nacionais e estrangeiras, participa dos Conselhos

Municipais existentes no Município de Campo Belo, defende os interesses dos

usuários dos serviços de saúde mental, judicial e extrajudicialmente, orienta a

população sobre os problemas vivenciados pelas pessoas com sofrimento mental e

suas famílias e apoia a criação de oficinas e centros de convivência de usuários e

familiares dos serviços de saúde mental. Ainda como parte de suas atividades, cria

condições de emprego e institui cooperativas de trabalho para essas pessoas e

intervém junto aos poderes públicos visando à edição de medidas legislativas

voltadas à questão da saúde mental.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.585/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.596/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação do Clube da Melhor Idade, com

sede no Município de Catas Altas.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
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que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda no

1, que apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a

matéria, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.596/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação do Clube da Melhor Idade, com sede no Município de Catas Altas,

entidade sem fins econômicos que tem por finalidade congregar pessoas com mais

de 45 anos, proporcionando-lhes atividades de lazer, cultura e turismo que

contribuam para a melhoria de sua qualidade de vida.

Com esse propósito, a entidade incentiva o aprimoramento físico e sociocultural das

pessoas com mais de 45 anos; promove a prática de atividades desportivas; realiza

reuniões de caráter sociocultural, como espetáculos artísticos, exposições, bailes,

concertos e jogos beneficentes; organiza viagens e passeios.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

A Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, dá nova

redação ao art. 1o do projeto, a fim de adequar o nome da entidade ao

consubstanciado no art. 1o de seu estatuto.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.596/2010, em turno

único, com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.600/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Marcus Pestana, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Fundação Pastor Erci Antônio Pereira, 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”,
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do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.600/2010 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

Pastor Erci Antônio Pereira, com sede no Município de Juiz de Fora, que tem como

finalidade promover a 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 à inserção de seus assistidos no mercado de trabalho.

A Fundação realiza, ainda, atividades voltadas à proteção e ao amparo à família,

por meio do atendimento à criança, à gestante, à terceira idade e às pessoas com

necessidades especiais; bem como assistência social e assessoramento jurídico.

Pelos relevantes serviços prestados acreditamos ser a instituição merecedora do

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.600/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 60/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem nº 493/2010, o projeto de lei complementar em epígrafe altera a Lei

Complementar nº 84, de 25/7/2005, a Lei nº 5.406, de 16/12/69, e transforma os

cargos que menciona.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2010, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 102, III, “a”,

combinado com o art. 192 do Regimento Interno.

Preliminarmente, cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, fundamentado nos termos
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seguintes.

Fundamentação

A proposição de lei em análise objetiva, precipuamente, o reconhecimento e a

valorização da atividade policial, inserindo-se, nesse contexto, a proposta de

alterações na estrutura das carreiras policiais civis, de que trata a Lei Complementar

nº 84, e de alteração no Estatuto da Polícia Civil no que concerne aos requisitos para

o ingresso nas carreiras policiais civis e à estrutura orgânica do referido órgão.

A Lei Complementar nº 84, de 2005, ao tratar da estrutura das carreiras dos

policiais civis estabelece a ordem hierárquica existente entre elas; as condições de

ingresso e do desenvolvimento do servidor nas carreiras, mediante os institutos da

progressão e da promoção, bem como as atribuições da carreira de Agente de

Polícia, cuja atividade integra a ação investigativa para o estabelecimento das

causas, circunstâncias e autoria das infrações penais, administrativas e disciplinares.

Dispõe, ainda, a citada lei sobre o regime especial de aposentadoria do servidor

policial civil.

As alterações que se propõem para o art. 1º, o inciso II do art. 7º, os arts. 8º e 10 da

Lei Complementar nº 84, de 2005, têm por objeto a definição das carreiras policiais e

a nova hierarquia proposta; a evidência do caráter jurídico no âmbito da ação

investigativa; a regularização da carga horária semanal do policial civil e a exigência

de nível superior de escolaridade para o ingresso em todas as carreiras da Polícia

Civil.

Cumpre assinalar, por ser oportuno, que o vocábulo “jurídico” busca exprimir que a

atividade do policial civil, no âmbito das carreiras de Médico Legista, Perito Criminal,

Investigador de Polícia e Escrivão de Polícia, se realiza em estrita obediência ao

ordenamento jurídico vigente, noutras palavras, em conformidade com os princípios

do Direito.

No âmbito das alterações propostas, destaca-se a criação da carreira de

Investigador de Polícia com a transformação das carreiras de Auxiliar de Necropsia e

de Agente de Polícia. A unificação dessas duas carreiras consiste no fato de que

ambas devem possuir o mesmo universo de atuação.

Outrossim, objetivando uma maior integração e otimização das atribuições e das
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competências da Polícia Civil e a par da autonomia existente entre as carreiras

policiais civis, a nova hierarquia proposta consiste em nivelar as carreiras de Médico

Legista, Perito Criminal, Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia, mantida a

autoridade superior do Delegado de Polícia.

Quanto ao reconhecimento da atividade policial, verifica-se que a nova redação

proposta para o art. 14 da Lei Complementar nº 84 tem a intenção de fazer com que o

policial civil que tenha tempo para se aposentar e tenha alcançado o topo da

respectiva carreira com 20 anos de efetivo exercício na Polícia Civil seja merecedor

de um prêmio, vale dizer, de uma recompensa, qual seja a oportunidade de progredir

na carreira, mais uma vez, atendidas as condições especiais estabelecidas pela

proposição. Na forma proposta, o último nível hierárquico de cada carreira passa a ter

os graus A e B, e o servidor policial civil que requerer a aposentadoria, mas não se

afastar da atividade, nos termos do § 6º do art. 36 da Constituição do Estado,

atendidos os requisitos estabelecidos, tem assegurada a progressão para o grau B.

As alterações dos arts. 15 e 16 da Lei Complementar nº 84, de 2005, são de

adequação técnica em face da criação da carreira de Investigador de Polícia.

A nova redação proposta para o art. 20 da citada lei prevê que as atividades

acadêmicas desenvolvidas pela Academia de Polícia Civil – Acadepol – poderão ser

realizadas em parceria com outros organismos governamentais de âmbito estadual

ou federal.

Outras medidas consubstanciadas no projeto em exame remetem à Lei nº 5.406,

que contém o Estatuto da Polícia Civil. Propõem a atualização dos requisitos para

matrícula em curso de formação da Acadepol, o fim do limite de idade e de estatura

para o ingresso nas carreiras policiais civis, bem como modificações relativas à

estrutura orgânica da Polícia Civil.

A proposição está compatível com a regra de iniciativa prevista no art. 66, inciso III,

da Constituição do Estado, relativa à competência privativa do Governador do Estado

para deflagrar o processo legislativo. Ademais, a matéria é de competência

legiferante do Estado; vislumbramos, todavia, a necessidade de apresentar, na

conclusão deste parecer, o Substitutivo nº 1, no intuito de adequar a proposição à

ordem jurídica e à técnica legislativa.
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Com efeito, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF –, no caso

de reestruturação de carreiras, os titulares de cargos de nível médio não estão

habilitados a ser aproveitados em cargos de nível superior. Assim decidiu o STF, na

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.335, ao deferir medida cautelar para

suspender, com efeitos retroativos, a vigência de lei do Estado de Santa Catarina que

dispunha naquele sentido.

No substitutivo que apresentamos, propomos a criação de quadros distintos para as

carreiras de Investigador de Polícia I e de Investigador de Polícia II. A primeira terá

nível superior de escolaridade, e seu quadro será formado com o provimento de

novos servidores submetidos a concursos públicos realizados a partir da publicação

da nova lei. Por outro lado, o quadro da carreira de Investigador de Polícia II é

formado a partir da transformação dos cargos de Agente de Polícia e de Auxiliar de

Necropsia. Por isso, seu nível de escolaridade é o médio, e ele é composto pelos

servidores que atualmente ocupam os cargos transformados, quais sejam os cargos

de Agente de Polícia e de Auxiliar de Necropsia. Compõem ainda o Quadro de

Investigador de Polícia II os aspirantes à carreira de Agente de Polícia em curso de

formação promovido pela Acadepol na data de publicação da nova lei. Esses

servidores ingressarão no nível I da carreira de Investigador de Polícia II. Ressalvado

o caso desses aspirantes em curso de formação na data de publicação da lei, não

haverá ingresso de novos servidores na carreira de Investigador de Polícia II. Com a

sua vacância, os cargos de Investigador de Polícia II serão transformados em cargos

de Investigador de Polícia I. Vale destacar, ainda, que não há distinção de hierarquia

nem de vencimento entre as carreiras de Investigador de Polícia I e de Investigador

de Polícia II.

Propomos também a criação de quadros distintos para as carreiras de Escrivão de

Polícia I e de Escrivão de Polícia II. A primeira terá nível superior de escolaridade, e

seu quadro será formado com o provimento de novos servidores submetidos a

concursos públicos realizados a partir da publicação da nova lei. Por outro lado, o

quadro da carreira de Escrivão de Polícia II é formado com a transformação dos

1.878 cargos de Escrivão de Polícia. O seu nível de escolaridade é o médio, e ele é

composto pelos servidores que atualmente ocupam os cargos transformados, quais
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sejam os cargos de Escrivão de Polícia. Compõem ainda o Quadro de Escrivão de

Polícia II os aspirantes à carreira de Escrivão de Polícia em curso de formação

promovido pela Acadepol na data de publicação da nova lei. Ressalvado o caso

desses aspirantes em curso de formação na data de publicação da lei, não haverá

ingresso de novos servidores na carreira de Escrivão de Polícia II. Com a sua

vacância, os cargos de Escrivão de Polícia II serão transformados em cargos de

Escrivão de Polícia I. Não há distinção de hierarquia nem de vencimento entre as

carreiras de Escrivão de Polícia I e de Escrivão de Polícia II.

Propomos, ainda, no Substitutivo nº 1, a fixação das atribuições de todos os cargos

integrantes das carreiras policiais civis. As referidas atribuições passaram ser

previstas de forma expressa no Anexo IV da Lei Complementar nº 84. Tal medida

visa à profissionalização do serviço público e à garantia da segurança das relações

jurídicas.

Outrossim, propomos a alteração do nome da promoção a que se refere o art. 16 da

Lei Complementar nº 84. Ela se denomina atualmente “promoção por tempo de

serviço” e passará a denominar-se “promoção especial”. É importante destacar que

não se está criando promoção nova nem extinguindo a existente. O que se pretende

é tão somente alterar a sua denominação, para adequá-la ao comando do art. 31 da

Constituição do Estado, que exige sistema de avaliação de desempenho para fins de

promoção e progressão na carreira, vedando, assim, a promoção exclusivamente por

tempo de serviço.

Destacamos, ainda, que, no substitutivo proposto, alteramos a redação do texto

relativo à reestruturação das carreiras policiais civis, com a criação de um novo grau

(grau B) no último nível hierárquico das carreiras, para atender ao disposto no art. 37,

inciso XIII, da Constituição da República, que veda a vinculação ou a equiparação de

quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal. Nesse

sentido, propomos um texto estabelecendo que o vencimento do grau B do último

nível hierárquico das carreiras policiais civis será fixado com diferença não superior a

10% do valor fixado para o grau A do mesmo nível.

É importante ressaltar que o substitutivo cuida do posicionamento do servidor

aposentado em cargo de provimento efetivo integrante de carreira alterada ou
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transformada, observado o nível e o grau no qual se aposentou, para fins de

percepção de proventos.

Ademais, tendo em vista que a proposição trata da denominação de órgãos da

estrutura orgânica da Polícia Civil, propomos, por meio do Substitutivo nº 1, nova

redação para o art. 7º da Lei nº 5.406, de 1969, que dispõe sobre os órgãos

Superiores da Polícia Civil.

Destacamos que o Governador do Estado encaminhou a esta Casa a Mensagem nº

511/2010, em que propõe emenda para adaptar o projeto criando regra de transição

destinada aos aspirantes às carreiras de Agente de Polícia e de Escrivão de Polícia

em curso de formação policial na data de publicação da lei. A proposta foi incluída no

§ 4º do art. 7º e no § 3º do art. 9º do Substitutivo nº 1.

Ademais, também está incluída no Substitutivo nº 1 a emenda apresentada pelo

Governador do Estado assegurando às servidoras policiais civis o direito à

aposentadoria voluntária após 25 anos de contribuição. A regra proposta reduz em

cinco anos o tempo de contribuição exigido para a aposentadoria voluntária da policial

civil, instituindo regra semelhante à aplicada no âmbito da Polícia Militar.

Acatamos, ainda, no substitutivo que apresentamos, a emenda, também proposta

pelo Governador do Estado, que estabelece regras relativas ao Adicional de

Desempenho – ADE – dos policiais civis, compatíveis com as peculiaridades de suas

carreiras.

Finalmente, faz-se necessário observar que, em razão das mencionadas emendas

apresentadas pelo Governador, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,

com vistas a atender aos requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal para

a criação de despesas, encaminhou a esta Casa o Ofício de nº 533/2010, cujo

conteúdo será analisado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

no momento oportuno.

Conclusão

Concluímos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto

de Lei Complementar nº 60/2010 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO N º 1

Altera a Lei Complementar n° 84, de 25 de julho de 2005, a Lei n° 5.406, de 16 de
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dezembro de 1969, transforma os cargos que menciona e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os arts. 1°, 5°, 8° e 10 da Lei Complemen tar n° 84, de 25 de julho de 2005,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° – As carreiras policiais civis são as segu intes:

I – Delegado de Polícia;

II – Médico-Legista;

III – Perito Criminal;

IV – Escrivão de Polícia;

V – Investigador de Polícia.

(...)

Art. 5° – As atribuições dos cargos de provimento e fetivo que integram as carreiras

policiais civis são essenciais, próprias e típicas de Estado, têm natureza especial e

caráter técnico-jurídico-científico derivado da aplicação dos conhecimentos das

ciências humanas, sociais e naturalísticas.

§ 1º – O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo de carreiras policiais

civis tem por competência o exercício das atividades integrantes da ação

investigativa, para o estabelecimento das causas, circunstâncias, motivos, autoria e

materialidade das infrações penais, administrativas e disciplinares.

§ 2º – As atribuições específicas dos cargos das carreiras de que trata esta lei

complementar são as constantes no Anexo IV.

§ 3º – Para o desempenho de suas funções, o Delegado de Polícia disporá dos

serviços e recursos técnico-científicos da Polícia Civil e dos servidores e policiais a

ele subordinados, podendo requisitar, quando necessário, o auxílio de unidades e

órgãos do Poder Executivo.

§ 4º – A coleta de vestígios em locais de crime compete, com primazia, ao Perito

Criminal, assegurada a máxima preservação por parte daqueles que primeiro

chegarem ao local, o qual, depois de liberado, sujeita-se à análise dos Investigadores

de Polícia para a obtenção de outros elementos que possam subsidiar a investigação

criminal.

§ 5º – O exercício das atribuições dos cargos integrantes das carreiras que
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compõem o quadro de provimento efetivo de servidores policiais civis é incompatível

com qualquer outra atividade, com exceção daquelas previstas na legislação.".

(...)

Art. 8° – A carga horária semanal de trabalho dos o cupantes dos cargos das

carreiras de que trata esta lei complementar é de quarenta horas, vedado o

cumprimento de jornada em regime de plantão superior a doze horas.

(...)

Art. 10 – O ingresso em cargo das carreiras policiais civis de que trata esta lei

complementar, a realizar-se conforme os requisitos previstos no art. 9°, depende da

comprovação de habilitação mínima em nível:

I – superior, correspondente a graduação em Direito, para ingresso na carreira de

Delegado de Polícia;

II – superior, correspondente a graduação em Medicina, para ingresso na carreira

de Médico-Legista;

III – superior, conforme definido no edital do concurso público, para ingresso na

carreira de Perito Criminal, Escrivão de Polícia I e Investigador de Polícia I.

Parágrafo único – Para fins do disposto nesta lei complementar, considera-se nível

superior a formação em educação superior, que compreende curso ou programa de

graduação, na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.”.

Art. 2° – O “caput” do art. 7° da Lei Complementar n° 84, de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 6°:

“Art. 7° – As carreiras policiais civis obedecem à ordem hierárquica estabelecida

entre os níveis que as compõem, mantido o poder hierárquico e disciplinar do

Delegado de Polícia, nos termos do art. 139 da Constituição do Estado, ressalvado

aquele exercido pelos titulares de unidades na esfera da Superintendência de Polícia

Técnico-Científica, do Instituto Médico-Legal, do Instituto de Criminalística e do

Hospital da Polícia Civil.

(...)

§ 6° – Não há subordinação hierárquica entre o Médi co-Legista, o Perito Criminal, o

Escrivão de Polícia e o Investigador de Polícia.”.

Art. 3° – O art. 14 da Lei Complementar n° 84, de 2 005, fica acrescido dos
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seguintes §§ 2° e 3°, passando o seu parágrafo únic o a vigorar como § 1°, com a

seguinte redação:

“Art. 14 – (...)

§ 1° – A progressão do servidor posicionado até o p enúltimo nível hierárquico da

carreira está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I – encontrar-se em efetivo exercício;

II – ter cumprido o interstício mínimo de um ano de efetivo exercício no mesmo

grau;

III – ter recebido avaliação periódica de desempenho individual satisfatória durante

o período aquisitivo, nos termos do § 3° do art. 31  da Constituição do Estado.

§ 2° – A progressão do servidor do grau “A” para o grau “B” do último nível

hierárquico da carreira está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I – ter trinta anos de serviço;

II – ter cumprido um ano de efetivo exercício no referido nível;

III – ter recebido avaliação periódica de desempenho individual satisfatória no último

nível da carreira;

IV – ter vinte anos de efetivo exercício na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;

V – ter requerido a aposentadoria, em caráter irretratável, e não se ter beneficiado

da faculdade prevista no § 6° do art. 36 da Constit uição do Estado.

§ 3° – Caso o policial civil posicionado no último nível da carreira decida beneficiar-

se da faculdade prevista no § 6° do art. 36 da Cons tituição do Estado, será revogada

a progressão, o mesmo ocorrendo caso não se efetive a aposentadoria devido ao não

atendimento dos requisitos legais.”.

Art. 4° – O § 3° do art. 15, o “caput” do art. 16, o art. 20 e o “caput” do art. 20-B da

Lei Complementar n° 84, de 2005, passam a vigorar c om a seguinte redação:

“Art. 15 – (...)

§ 3° – Os limites de vagas por nível para a promoçã o nas carreiras de Escrivão de

Polícia e Investigador de Polícia serão definidos na forma de regulamento.

(...)

Art. 16 – Fará jus a promoção especial o ocupante de cargo das carreiras de

Investigador de Polícia e de Escrivão de Polícia que preencher os seguintes
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requisitos:

(...)

Art. 20 – As atividades acadêmicas para o desenvolvimento do servidor na carreira

a que pertence serão desenvolvidas pela Academia de Polícia Civil, podendo ser

realizadas em parceria com a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro e com

outros organismos governamentais de âmbito estadual ou federal.

(...)

Art. 20-B – O servidor policial civil será aposentado voluntariamente,

independentemente da idade, após trinta anos de contribuição, se homem, ou vinte e

cinco anos de contribuição, se mulher, desde que conte, pelo menos, vinte anos de

efetivo exercício nos cargos a que se referem os incisos I a V do art. 1º desta lei

complementar.”.

Art. 5° – O Anexo I da Lei Complementar n° 84, de 2 005, passa a vigorar na forma

do Anexo I desta lei complementar.

Parágrafo único – O vencimento do grau “B” do último nível hierárquico das

carreiras policiais civis, de que trata a Lei Complementar n° 84, de 2005, com as

alterações promovidas por esta lei complementar, será fixado com diferença não

superior a 10% (dez por cento) do valor fixado para o grau “A” do mesmo nível.

Art. 6° – Fica acrescentado à Lei Complementar n° 8 4, de 2005, o Anexo IV, na

forma do Anexo II desta lei complementar.

Art. 7° – Ficam transformados cinquenta e três carg os de provimento efetivo de

Auxiliar de Necropsia, que não foram extintos por força do art. 36 da Lei

Complementar n° 84, de 2005, e sete mil oitocentos e quatorze cargos de provimento

efetivo de Agente de Polícia em sete mil oitocentos e sessenta e sete cargos de

provimento efetivo de Investigador de Polícia II.

§ 1° – O servidor que teve seu cargo transformado n os termos do “caput” será

posicionado, por meio de resolução conjunta do Secretário de Estado de

Planejamento e Gestão e do Chefe da Polícia Civil, na estrutura da carreira de

Investigador de Polícia II, de que trata o item I.5.2 do Anexo I da Lei Complementar n°

84, de 2005, com a redação dada por esta lei complementar, de acordo com a

correlação constante no Anexo III desta lei complementar, assegurado o direito ao
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desenvolvimento na carreira.

§ 2° – O posicionamento na estrutura da carreira de  Investigador de Polícia II não

acarretará alteração do valor do vencimento básico percebido pelo servidor na data

de publicação da resolução conjunta de que trata o § 1°, ressalvado o disposto no §

3°.

§ 3° – Caso a tabela de vencimento básico da carrei ra de Investigador de Polícia II

não contenha valor de vencimento básico idêntico ao percebido pelo servidor na data

de publicação da resolução de que trata o § 1°, seu  posicionamento dar-se-á no nível

e no grau que tiverem valor de vencimento básico imediatamente superior, observada

a correlação constante no Anexo III desta lei complementar.

§ 4° – O aspirante à carreira de Agente de Polícia em curso de formação policial

promovido pela Academia de Polícia na data de publicação desta lei complementar

ingressará no nível I da carreira de Investigador de Polícia II.

§ 5° – Serão transformados, com a vacância, os carg os de provimento efetivo da

carreira de Investigador de Polícia II em cargos de provimento efetivo da carreira de

Investigador de Polícia I.

§ 6° – Ressalvado o disposto no § 4°, não haverá in gresso na carreira de

Investigador de Polícia II a partir da data de publicação desta lei complementar.

Art. 8° – Os setenta cargos correspondentes às funç ões públicas da carreira de

Agente de Polícia, cujos detentores tiverem sido efetivados em decorrência do

disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição do Estado, acrescentados pela Emenda à Constituição n° 49, de 13 de

junho de 2001, ficam transformados em setenta cargos da carreira de Investigador de

Polícia II, lotados na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único – Os cargos transformados nos termos do “caput” deste artigo

serão extintos com a vacância.

Art. 9° – Ficam transformados mil oitocentos e sete nta e oito cargos de provimento

efetivo de Escrivão de Polícia em mil oitocentos e setenta e oito cargos de provimento

efetivo de Escrivão de Polícia II.

§ 1° – O servidor que teve seu cargo transformado n os termos do “caput” será

posicionado, por meio de resolução conjunta do Secretário de Estado de
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Planejamento e Gestão e do Chefe da Polícia Civil, na estrutura da carreira de

Escrivão de Polícia II, de que trata o item I.4.2 do Anexo I da Lei Complementar n° 84,

de 2005, com a redação dada pelo Anexo I desta lei complementar, assegurado o

direito ao desenvolvimento na carreira.

§ 2° – O posicionamento na estrutura da carreira de  Escrivão de Polícia II não

acarretará alteração do valor do vencimento básico percebido pelo servidor na data

de publicação da resolução conjunta de que trata o § 1°.

§ 3° – O aspirante à carreira de Escrivão de Políci a em curso de formação policial

promovido pela Academia de Polícia na data de publicação desta lei complementar

ingressará no nível I da carreira de Escrivão de Polícia II.

§ 4° – Serão transformados, com a vacância, os carg os de provimento efetivo da

carreira de Escrivão de Polícia II em cargos de provimento efetivo da carreira de

Escrivão de Polícia I.

§ 5° – Ressalvado o disposto no § 3°, não haverá in gresso na carreira de Escrivão

de Polícia II a partir da data de publicação desta lei complementar.

Art. 10 – Para fins de percepção dos seus proventos, o servidor aposentado em

cargo de provimento efetivo integrante de carreira alterada ou transformada por esta

lei complementar será posicionado na estrutura das carreiras de que trata esta lei

complementar, observado o nível e o grau no qual se aposentou.

Art. 11 – Na tabela constante no Anexo III da Lei Complementar n° 84, de 2005, na

coluna referente à carreira, a expressão “Agente de Polícia” fica substituída pela

expressão “Investigador de Polícia II”.

Art. 12 – Ficam acrescentados à Lei Complementar n° 84, de 2005, os seguintes

arts. 20-C, 20-D, 20-E e 20-F, que integram o Capítulo II-A, “Do Adicional de

Desempenho”:

“CAPÍTULO II-A

DO ADICIONAL DE DESEMPENHO

Art. 20-C – O Adicional de Desempenho – ADE – constitui vantagem remuneratória,

concedida mensalmente ao policial civil que tenha ingressado no serviço público após

a publicação da Emenda à Constituição nº 57, de 15 de julho de 2003, ou que tenha

feito a opção prevista no art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais do Estado e
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que cumprir os requisitos restabelecidos nesta lei complementar.

§ 1º – O valor da ADE será determinado a cada ano, levando-se em conta o

número de Avaliações de Desempenho Individual – ADIs – satisfatórias obtidas pelo

policial civil, nos termos desta lei complementar.

§ 2º – O policial civil da ativa, ao manifestar a opção de que trata o “caput” deste

artigo, fará jus ao ADE a partir do exercício subsquente, observados os requisitos

previstos nesta lei complementar.

§ 3º – A partir da data da opção pelo ADE, não serão concedidas novas vantagens

por tempo de serviço ao policial civil, asseguradas aquelas já concedidas.

§ 4º – O somatório de percentuais de ADE e de adicionais por tempo de serviço na

forma de quinquênio ou trintenário não poderá exceder 90% (noventa por cento) do

respectivo vencimento básico.

Art. 20-D – São requisitos para a obtenção do ADE:

I – a estabilidade do policial civil;

II – o número de resultados satisfatórios obtidos pelo policial civil na ADI.

Parágrafo único – Para fins do disposto no inciso II do “caput” deste artigo,

considera-se satisfatório o resultado igual ou superior a 70% (setenta por cento).

Art. 20-E – Os valores máximos do ADE correspondem a um percentual do

vencimento básico do policial civil, estabelecido conforme o número de ADIs com

desempenho satisfatório por ele obtido, assim definidos:

I – para três ADIs com desempenho satisfatório: 6% (seis por cento);

II – para cinco ADIs com desempenho satisfatório: 10% (dez por cento);

III – para dez ADIs com desempenho satisfatório: 20% (vinte por cento);

IV – para quinze ADIs com desempenho satisfatório: 30% (trinta por cento);

V – para vinte ADIs com desempenho satisfatório: 40% (quarenta por cento);

VI – para vinte e cinco ADIs com desempenho satisfatório: 50% (cinquenta por

cento);

VII – para trinta ADIs com desempenho satisfatório: 60% (sessenta por cento).

§ 1º – O valor do ADE a ser pago ao policial civil será calculado por meio da

multiplicação do percentual de seu vencimento básico definido nos incisos do “caput”

deste artigo pela centésima parte do resultado obtido na ADI no ano de cálculo do



____________________________________________________________________________
1188

ADE.

§ 2º – O policial civil que fizer jus à percepção do ADE continuará percebendo o

adicional no percentual adquirido, até atingir o número necessário de ADIs com

desempenho satisfatório para alcançar o nível subsequente definido nos incisos do

“caput” deste artigo.

§ 3º – O valor do ADE não será cumulativo, devendo o percentual apurado a cada

nível substituir o percentual anteriormente percebido pelo policial civil.

Art. 20-F – O ADE será incorporado aos proventos do policial civil quando de sua

aposentadoria para a inatividade, em valor correspondente a um percentual de seu

vencimento básico, estabelecido conforme do número de ADIs com desempenho

satisfatório por ele obtido, respeitados os seguintes percentuais máximos:

I – para trinta ADIs com desempenho satisfatório: até 70% (setenta por cento);

II – para vinte e nove ADIs com desempenho satisfatório: até 66% (sessenta por

cento);

III – para vinte e oito ADIs com desempenho satisfatório: até 62% (setenta e dois

por cento);

IV – para vinte e sete ADIs com desempenho satisfatório: até 58% (cinquenta e oito

por cento);

V – para vinte e seis ADIs com desempenho satisfatório: até 54% (cinquenta e

quatro por cento).

§ 1º – O valor do ADE a ser incorporado aos proventos do policial civil quando da

sua aposentadoria será calculado por meio da multiplicação do percentual definido

nos incisos I a V do “caput” deste artigo pela centésima parte do resultado da média

aritmética simples dos resultados satisfatórios obtidos nas ADIs durante a carreira.

§ 2º – Para fins de incorporação aos proventos dos policiais civis que não

alcançarem o número de resultados satisfatórios definidos nos incisos do “caput”

deste artigo, o valor do ADE será calculado pela média aritmética das últimas

sessenta parcelas do ADE percebidas anteriormente à sua aposentadoria ou à

instituição da pensão.”.

Art. 13 – O art. 54 e os incisos II, VI e IX do art. 80 da Lei n° 5.406, de 16 de

dezembro de 1969, passam a vigorar com a seguinte redação:



____________________________________________________________________________
1189

"Art. 54 – As Delegacias de Polícia Civil de âmbito territorial e de atuação

especializada são dirigidas por Delegados de Polícia de carreira, e as Delegacias

Regionais de Polícia Civil e as Divisões de Polícia Especializada, por Delegado de

Polícia de, no mínimo, nível Especial.

§ 1º – A direção das Superintendências, dos Departamentos de Polícia Civil de

âmbito territorial e atuação especializada, da Academia de Polícia Civil, do

Departamento de Trânsito de Minas Gerais, da Corregedoria-Geral de Polícia Civil e

do Instituto de Identificação, a Chefia de Gabinete da Polícia Civil e o cargo de

Delegado Assistente do Chefe da Polícia Civil serão exercidos exclusivamente por

Delegados-Gerais de Polícia, ressalvada a Superintendência de Polícia Técnico-

Científica, cuja direção compete a ocupante de cargo de Médico-Legista ou de Perito

Criminal que esteja em efetivo exercício e no último nível da carreira.

§ 2º – A direção do Instituto de Medicina Legal e do Instituto de Criminalística serão

exercidos, respectivamente, por Médico-Legista e por Perito Criminal que estejam em

efetivo exercício e no último nível da carreira.

(...)

Art. 80 – (...)

II – ter no mínimo dezoito anos;

(...)

VI – gozar de boa saúde física e mental, comprovada por:

a) avaliação psicológica, feita por meio de testes psicológicos;

b) exames biomédicos, visando a comprovar a sanidade física;

c) exames biofísicos, feitos por meio de testes físicos específicos;

(...)

IX – ter, no caso de candidato à carreira de Investigador de Polícia, habilitação ou

permissão para dirigir veículo automotor, no mínimo, na categoria “B”;”.

Art. 14 – Fica acrescentado ao art. 81 da Lei n° 5. 406, de 1969, o seguinte

parágrafo único:

“Art. 81 – (...)

Parágrafo único – O aspirante a carreiras policiais civis que aceitar bolsa de estudo

firmará termo de compromisso, obrigando-se a devolver ao Estado, em dois anos,
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pelo valor reajustado monetariamente na forma de regulamento, sem juros, o total

recebido a esse título, bem como o montante correspondente ao valor dos serviços

escolares recebidos, no caso de:

I – abandono do curso sem ser por motivo de saúde;

II – não tomar posse no cargo para o qual foi aprovado; ou

III – não permanecer na carreira pelo período mínimo de cinco anos após o término

do curso, salvo se em decorrência de aprovação e posse em cargo de carreira da

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.”.

Art. 15 – O art. 7º da Lei nº 5.406, de 16 dezembro de 1969, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 7º – São Órgãos Superiores da Polícia Civil:

I – Gabinete da Chefia da Polícia Civil;

II – Superintendência de Investigações e Polícia Judiciária;

III – Corregedoria-Geral de Polícia Civil;

IV – Academia de Polícia Civil;

V – Departamento de Trânsito de Minas Gerais;

VI – Superintendência de Polícia Técnico-Científica;

VII – Superintendência de Informações e Inteligência Policial;

VIII – Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.”.

Art. 16 – Ficam revogados:

I – o art. 4º, o parágrafo único do art. 9°, o art.  11, a alínea “b” do inciso I do art. 19,

o art. 35 e o art. 36 da Lei Complementar n° 84, de  2005;

II – o art. 75 da Lei n° 5.406, de 1969.

Art. 17 – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(a que se refere o art. 5° da Lei Complementar n° ,  de de de 2010)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 2°, 21 a 26, 28 e 30 da Lei Complementar n° 84, de 25 de

julho de 2005)

ESTRUTURA DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS

I.1 – Estrutura da Carreira de Delegado de Polícia
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Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Delegado de Polícia, carga horária 40 horas semanais,

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

I.2 – Estrutura da carreira de Médico-Legista

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Médico-Legista, carga horária 40 horas semanais, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

I.3 – Estrutura da carreira de Perito Criminal

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Perito Criminal, carga horária 40 horas semanais, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

I.4 – Estrutura da Carreira de Escrivão de Polícia

I.4.1 – Escrivão de Polícia I

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Escrivão de Polícia I, carga horária 40 horas semanais,

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

I.4.2 – Escrivão de Polícia II

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Escrivão de Polícia II, carga horária 40 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

I.5 – Estrutura da Carreira de Investigador de Polícia

I.5.1 – Investigador de Polícia I

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Investigador de Polícia I, carga horária 40 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

I.5.2 – Investigador de Polícia II

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Investigador de Polícia II, carga horária 40 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

ANEXO II

(a que se refere o art. 6° da Lei Complementar n° ,  de de de 2010)
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“ANEXO IV

(a que se refere o art. 5°, § 2º, da Lei Complement ar n° 84, de 25 de julho de 2005)

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CARGOS DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS

IV. 1 – Delegado de Polícia:

a) a direção da unidade da Polícia Civil em que esteja em exercício;

b) a orientação, a coordenação, o controle e a fiscalização dos serviços policiais

civis no âmbito de sua circunscrição e das ações de investigação criminal para

apuração de infração penal, com autonomia e independência, para a busca da

verdade real;

c) a decisão sobre a lavratura do auto de prisão em flagrante;

d) a requisição, a quem de direito, das medidas necessárias à efetivação das

investigações criminais, a representação pela decretação de prisões e pela expedição

de mandados de busca e apreensão e a adoção de outras medidas cautelares no

âmbito da polícia judiciária, observadas as disposições legais e constitucionais;

e) a presidência dos inquéritos policiais, a lavratura de termos circunstanciados de

ocorrência e dos demais atos e procedimentos de natureza investigativa, penal ou

administrativa previstos na legislação;

f) a expedição de intimações e a determinação para condução coercitiva de

pessoas, na hipótese de não comparecimento sem justificativa, nos termos da

legislação;

g) a definição pela formalização do ato de indiciamento, fundamentado a partir dos

elementos de fato e de direito existentes nos autos;

h) a realização e a determinação da busca pessoal e veicular no caso de fundada

suspeita de prática criminosa ou cumprimento de mandado judicial;

i) a promoção de ações para a garantia da autonomia ética, técnica, científica e

funcional de seus subordinados no que se refere ao conteúdo dos serviços

investigatórios, bem como a garantia da coesão da equipe policial, e, quando

necessário, a requisição formal de esclarecimentos sobre contradição, omissão ou

obscuridade em laudos, relatórios de serviço e outros;

j) a efetivação de ações para a realização do bem-estar geral, a garantia das

liberdades públicas e o aprimoramento dos métodos e procedimentos policiais, além
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da promoção da polícia comunitária e da mediação de conflitos que assegure a

efetividade dos direitos humanos;

l) a gestão para atualização de dados e informações pertinentes à unidade policial

sob sua responsabilidade no âmbito dos sistemas em uso na Polícia Civil;

m) a decisão de avocar, quando conveniente e por ato motivado, inquéritos policiais

e demais procedimentos presididos por Delegado de Polícia de hierarquia inferior;

n) a permanente articulação técnico-científica entre a prova objetiva e a prova

subjetiva de que trata a legislação, para a maior eficiência, eficácia e efetividade do

ato investigativo, visando subsidiar eventual processo criminal;

o) o exercício da fiscalização relacionada à comercialização de produtos

controlados e ao funcionamento de locais destinados a diversões públicas e a

recepção e o acolhimento de avisos relativos à realização de reuniões e eventos

sociais e políticos em ambientes públicos, nos termos do art. 5°, XVI, da Constituição

da República;

p) a direção dos serviços de trânsito e a identificação civil e criminal no âmbito do

Estado;

q) a determinação para captura de infratores e o cumprimento de alvarás de soltura;

r) a participação no planejamento para a atuação integrada dos órgãos de

segurança e de justiça no âmbito de sua circunscrição.

IV.2 – Médico-Legista:

a) a realização de exames macroscópicos, microscópicos e de laboratório, em

cadáveres e em vivos, para subsidiar a determinação da “causa mortis” ou da

natureza de lesões;

b) a realização de exames e análises pertinentes à identificação antropológica de

natureza biológica, no âmbito da medicina legal;

c) o diagnóstico, a avaliação e a constatação da situação de pessoa submetida a

efeito de substância de qualquer espécie, além da avaliação de seu estado psíquico e

psiquiátrico que vise a esclarecimento que possa subsidiar a instrução de inquérito

policial, procedimento administrativo ou processo judicial criminal;

d) o cumprimento de requisições médico-legais no âmbito das investigações

criminais e do exercício da polícia judiciária, com a emissão dos respectivos laudos
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para viabilização de provas objetivas;

e) a sistematização dos correspondentes elementos objetivos no âmbito da

medicina legal que subsidiem a apuração de infrações penais, administrativas e

disciplinares, sob a garantia da autonomia funcional, técnica e científica a ser

assegurada pelo Delegado de Polícia.

IV.3 – Perito Criminal:

a) a realização de exames e análises, no âmbito da criminalística, relacionados à

física, química, biologia legal e demais áreas do conhecimento científico e

tecnológico;

b) a análise de documentos, objetos e locais de crime de qualquer natureza, para

apurar evidências ou colher vestígios, ou em laboratórios, visando a fornecer

elementos esclarecedores para a instrução de inquérito policial, procedimento

administrativo ou processo judicial criminal;

c) a emissão de laudos periciais para determinação da identificação criminal por

meio de datiloscopia, quiroscopia, podoscopia ou outras técnicas, com a finalidade de

instruir procedimentos e formar elementos indicativos de autoria de infrações penais;

d) o cumprimento de requisições periciais pertinentes às investigações criminais e

ao exercício da polícia judiciária, no que se refere à aplicação de conhecimentos

oriundos da criminalística, com a elaboração e a sistematização dos correspondentes

laudos periciais para a viabilização de provas objetivas que subsidiem a apuração de

infrações penais e administrativas;

e) o exame de elementos materiais existentes em locais de crime, com prioridade

de análise, a orientação para abordagem física correspondente e a interação com os

demais integrantes da equipe investigativa;

f) a constatação da idoneidade e da inviolabilidade de local, bens e objetos

submetidos a exame pericial, sob a garantia da autonomia funcional, técnica e

científica a ser assegurada pelo Delegado de Polícia.

IV.4 – Escrivão de Polícia:

a) a formalização dos atos e termos dos inquéritos policiais, dos termos

circunstanciados de ocorrência e dos demais procedimentos administrativos,

observadas as técnicas pertinentes;
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b) a realização da guarda e da conservação de livros, procedimentos, documentos

e objetos apreendidos no âmbito da polícia judiciária;

c) o exercício das atividades decorrentes da gestão científica de dados,

informações e conhecimentos pertinentes à atividade investigativa e ao cumprimento

de prisões;

d) a expedição de certidões acerca dos procedimentos policiais;

e) a certificação de autenticidade de documentos no âmbito da Polícia Civil;

f) o controle relacionado ao cumprimento de decisões na esfera da polícia judiciária,

para efetividade das ações policiais, e à observância dos prazos e formas

estabelecidos.

IV.5 – Investigador de Polícia:

a) o cumprimento de diligências policiais, mandados e outras determinações da

autoridade superior competente e a análise, a pesquisa, a classificação e o

processamento de dados e informações para a obtenção de vestígios e indícios

probatórios relacionados a infrações penais e administrativas;

b) a realização de busca pessoal, de prisões, de obtenção de elementos para a

identificação criminal, datiloscópica e antropológica de pessoas, no que se refere às

características sociais e culturais que compõem a vida pregressa e o perfil do

submetido a investigação criminal, para a captação dos elementos indicativos de

autoria de infrações penais;

c) o desenvolvimento das ações necessárias para a segurança das investigações,

inclusive a custódia provisória de pessoas no curso dos procedimentos policiais até o

seu recolhimento na unidade responsável pela guarda penitenciária;

d) a captação e a interceptação de dados e informações pertinentes aos indícios e

vestígios encontrados em bens, objetos e locais de cometimento de infrações penais,

inclusive em veículos, com a finalidade de estabelecer a sua identificação, elaborando

autos de vistoria e de constatação e descrevendo as suas características,

circunstâncias e condições, para os fins de apuração de infração penal;

e) a sistematização de elementos e informações para fins de apuração de infrações

penais, administrativas e disciplinares;

f) a formalização de relatórios detalhados sobre os resultados de ações policiais,
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diligências e providências cumpridas no curso de investigações;

g) a realização de inspeção, operação e investigação policial, além da adoção de

medidas de suporte para a realização de exames periciais e médico-legais, quando

necessário, sob a coordenação e presidência do Delegado de Polícia.”

ANEXO III

(a que se refere o art. 1° do art. 8° da Lei Comple mentar n° , de de de 2010)

TABELA DE CORRELAÇÃO DA CARREIRA DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA

* - A tabela de correlação da carreira de Investigador de Polícia foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Delvito Alves - Padre

João - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei Complementar nº 62/2010

“altera a redação do art. 6º da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, que

institui as carreiras do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo, e dá outras

providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 13/5/2010, a proposição foi encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública, nos termos do art.

192 do Regimento Interno.

Cabe agora a esta Comissão, no exercício do controle preventivo de

constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposição, apreciar as questões

jurídicas relativas à matéria, com fulcro no art. 102, III, “a”, do citado Regimento.

Fundamentação

A proposição em epígrafe altera a redação do art. 6º da Lei Complementar nº 81, de

10/8/2004, vedando a Procurador do Estado o exercício da advocacia contra o Estado

de Minas Gerais ou as entidades integrantes de sua administração indireta.

Para adequar a medida à legislação vigente, o art. 2º do projeto revoga o art. 21 da

Lei Complementar nº 75, de 2004; o inciso I do art. 28 e o art. 31 da Lei
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Complementar nº 81, de 2004; e o art. 11 da Lei Complementar nº 96, de 2007.

Pela regra atual, são vedados a Procurador do Estado não só o exercício da

advocacia fora de suas atribuições institucionais, mas também qualquer outra

atividade remunerada, exceto o magistério e as acumulações a que se referem as

alíneas do inciso XVI do art. 37 da Constituição da República.

Já segundo a proposição em apreço, é vedado a Procurador do Estado somente o

exercício da advocacia contra o Estado ou contra as entidades integrantes de sua

administração indireta, em consonância com o disposto na Lei Federal nº 8.906, de

4/7/94, que, no inciso I do art. 30, veda ao servidor advogar contra a Fazenda Pública

que o remunera.

Inicialmente, cumpre salientar que a Advocacia-Geral do Estado é um órgão

subordinado ao Chefe do Poder Executivo e tem a missão constitucional de

representar o Estado judicial e extrajudicialmente. Assim, cabem-lhe as atividades de

consultoria e assessoramento jurídicos do Poder Executivo, conforme determina o art.

128 da Carta mineira, com a redação dada pela Emenda à Constituição nº 56, de

2003, que instituiu a Advocacia-Geral do Estado. Nos termos do § 2º do citado art.

128, as consultorias, as assessorias, os departamentos jurídicos, as procuradorias

das autarquias e das fundações, bem como os demais órgãos e unidades jurídicas

das administrações direta e indireta do Executivo subordinam-se, técnica e

juridicamente, ao Advogado-Geral do Estado, que é o chefe da mencionada

instituição.

No que toca às regras de iniciativa privativa, o ordenamento constitucional vigente,

o art. 66 reserva ao Governador do Estado a prerrogativa para a iniciativa de lei que

crie ou extinga cargo ou função públicos da administração direta e para a organização

da Advocacia do Estado, respectivamente. Esta última abrange a definição de

competências, a criação e a extinção de cargos públicos, bem como o

estabelecimento do regime jurídico de seus integrantes, incluindo-se aí o conjunto de

prerrogativas, deveres e impedimentos.

Quanto à espécie legislativa prevista para tratar da matéria, o art. 65, § 2º, inciso IV,

da Carta mineira elevou ao plano de lei complementar a lei orgânica da Advocacia

Pública, que contém as atribuições específicas dos Procuradores do Estado, assim
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como suas prerrogativas, deveres e impedimentos, entre outras matérias correlatas.

Assim, do ângulo estritamente formal, inexistem óbices jurídicos que comprometam

a tramitação do projeto nesta Casa.

No entanto, com o fito de aprimorar a legislação vigente, apresentamos a Emenda

nº 1, que altera a redação do § 4º do art. 3º, e a Emenda nº 2, que acrescenta inciso

ao § 2º do art. 30-A da lei em comento.

Por fim, lembramos que, consoante o Regimento Interno, esta Comissão, em sua

esfera de competência, aprecia a proposição exclusivamente sob o aspecto jurídico-

constitucional, cabendo a avaliação da conveniência e da oportunidade da matéria às

comissões de mérito pertinentes.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei Complementar nº 62/2010 com as Emendas nºs 1 e 2, a

seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... – O § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º – (...)

§ 4º – Os cargos de chefia nos setores jurídicos dos órgãos a que se referem os

incisos I, II e III do “caput” deste artigo serão exercidos preferencialmente pelos

Procuradores do Estado.”.”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... – O § 2º do art. 30-A da Lei Complementar nº 81, de 2004, fica acrescido do

seguinte inciso III:

“Art. 30-A – (...)

§ 2º – (...)

III – em Município da mesma Advocacia Regional do Estado.”.”.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto Abramo -
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Padre João - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.784/2009

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 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 3.784/2009 tem por objetivo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer transferência de titularidade, ao

patrimônio do Município de Itajubá, de bem público constituído de terreno com área

de 1.060m², 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, prevê o parágrafo único do art. 1º do projeto que o imóvel será destinado ao

prolongamento da Rua Jorge Braga, para prover acesso à Escola Estadual

Presidente Wenceslau Braz e à Escola Municipal Santo Agostinho.

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 nem

acarretar repercussão na Lei Orçamentária. Encontra-se, pois, em conformidade com

o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

Direito Financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e dos balanços da

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
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Ressalte-se, por fim, que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem como finalidade adequar a redação do parágrafo único do

art. 1º à técnica legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.784/2009, no 1°

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Lafayette de Andrada - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.786/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 3.786/2009 tem

como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel

que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou.

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado, a fim de receber parecer quanto à

possível repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.786/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Itajubá um imóvel com área de 23.147m², a ser desmembrado de área

com 4.621.654m², situada nesse Município.

Em sua análise da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº 1, que dá nova redação ao parágrafo único do art. 1º, que destina o

imóvel a permanecer como Área de Preservação Permanente – APP –, sob

incumbência do Município de Itajubá.

Entretanto, é importante observar que a Lei nº 14.309, de 2002, que dispõe sobre

as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado, estabelece, em seu

art. 10, que pode ser considerada área de preservação permanente aquela protegida
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nos termos desta lei, revestida ou não com cobertura vegetal, com a função ambiental

de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, de proteger o solo e de assegurar o

bem-estar das populações humanas, e situada conforme as determinações que

apresenta.

Em decorrência dessa delimitação precisa e impositiva, consideramos mais

adequado destinar o imóvel que se pretende transferir ao Município de Itajubá para

permanecer como área de preservação ambiental. Assim, a lei que autoriza a

transferência do imóvel não ficará vinculada à comprovação das exigências contidas

na Lei nº 14.309. Para promover esse ajuste, apresentamos, ao final deste parecer, a

Emenda nº 2.

Cabe ressaltar ainda que a alienação autorizada pelo projeto de lei em análise 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.

A transferência de domínio de bem público somente pode ser efetivada após ser

autorizada pelo Poder Legislativo, por exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964,

que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos

orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito

Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que a movimentação dos

valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada com a

referida autorização.

O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.786/2009, no 1º

turno, com a Emenda nº 2, redigida a seguir, e pela rejeição da Emenda nº 1,

apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:
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“Art. 1º – (...)

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo deverá

permanecer como área de preservação ambiental, sob incumbência do Município de

Itajubá.”.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de Andrada - Inácio Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.075/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o Projeto de Lei nº 4.075/2009 “dispõe sobre

a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – nas hipóteses

que especifica”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 11/12/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

para receber parecer.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela determina que, sem prejuízo da legislação pertinente, será

cassada a inscrição, no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –, do estabelecimento que

distribuir ou revender veículo com hodômetro adulterado. Segundo a proposição, será

sujeito à mesma sanção o estabelecimento que praticar a adulteração do hodômetro.

A falta de regularidade da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS inabilita o

estabelecimento à prática de operações relativas à circulação de mercadorias e de

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de

comunicação.
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A cassação da inscrição implicará, para a pessoa dos sócios do estabelecimento

apenado, em comum ou separadamente, o impedimento de exercer o mesmo ramo

de atividade, mesmo que em estabelecimento distinto daquele, bem como a proibição

de fazer pedido de inscrição de nova empresa, no mesmo ramo de atividade. Tais

restrições prevalecerão pelo prazo de cinco anos, dobrado no caso de reincidência,

contados a partir da data de sua publicação no diário oficial do Estado.

Trata-se, pois, de instituir medida legislativa tendente a coibir a censurável prática

de alteração indevida do hodômetro do veículo, de modo a diminuir a quilometragem

ali registrada e induzir em erro o eventual comprador.

Sob o prisma jurídico, é preciso dizer que a conduta infracional que se busca coibir

pelo projeto configura o ilícito penal tipificado no art. 171 do Código Penal, cujos

termos seguem transcritos:

“Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,

induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro

meio fraudulento;“.

Contudo, para além dos efeitos penais de tal conduta e também dos efeitos civis,

consubstanciados na reparação do prejuízo causado ao comprador induzido em erro,

nada impede que o Estado venha a estabelecer uma pena de natureza administrativa,

tendo em vista o fato de que a matéria em questão é afeita às relações de consumo,

circunstância que habilita o Estado a disciplinar o assunto pela via da legislação

concorrente, nos termos do disposto no art. 24, inciso VIII, da Constituição da

República.

Portanto, da perspectiva jurídico-constitucional, pode-se afirmar que o Estado está

investido de competência para disciplinar a matéria, inexistindo, no caso, regra

instituidora de reserva de iniciativa que venha a servir de óbice à iniciativa

parlamentar.

Contudo, entendemos que a sanção prevista no projeto pode suscitar

questionamentos quanto a sua conformidade com a ordem constitucional, em razão

de afronta ao princípio da proporcionalidade.

Com efeito, ao prever o cancelamento da inscrição no cadastro de contribuintes do

ICMS, com a consequente inabilitação para o exercício profissional no mesmo ramo
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de atividade no prazo de cinco anos, a proposição acaba por instituir pena por demais

severa, sobretudo se se considerar que a conduta sancionada já é suscetível de

sanções de natureza penal e cível. Restaria diretamente comprometido o direito de

livre empresa, sem que houvesse preocupação com a gradação da pena, como sói

ocorrer em medidas de natureza punitiva, em que se costuma considerar, por

exemplo, se o agente é primário ou reincidente.

Portanto, conquanto necessária a intervenção normativa do Estado em atividades

privadas potencialmente lesivas à sociedade, tal intervenção não pode descurar da

devida proporcionalidade no estabelecimento das sanções cabíveis, as quais devem

ser previstas numa perspectiva escalonada.

Desse modo, sugerimos que a cassação da inscrição no cadastro do ICMS seja

aplicada como medida extrema e, ainda assim, por um prazo mais razoável, como,

por exemplo, três anos, aplicando-se pena pecuniária para o primeiro ato infracional e

a suspensão das atividades do estabelecimento pelo prazo de três meses na hipótese

de reincindência. Somente diante de nova reincindência seria aplicada a cassação da

inscrição do ICMS.

Para sanar as impropriedades apontadas, apresentamos, ao final deste parecer, as

Emendas nºs 1 a 4.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.075/2009 com as Emendas nºs 1 a 4, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – O estabelecimento que distribuir ou revender veículo com hodômetro

adulterado bem como o estabelecimento que praticar a adulteração ficarão sujeitos às

seguintes sanções, sem prejuízo das penas previstas na legislação pertinente:

I – multa de 1.500 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais (mil e quinhentas

Ufemgs);

II – suspensão das atividades do estabelecimento pelo prazo de três meses, em

caso de reincidência;

III – cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto sobre
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Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –, em caso de

nova reincindência.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º – A cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS inabilita o

estabelecimento à prática de operações relativas à circulação de mercadorias e de

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de

comunicação.”.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao “caput” do art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3º – A cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS, prevista

no art. 1º, acarretará aos sócios administradores do estabelecimento apenado, em

comum ou separadamente:”.

EMENDA Nº 4

Dê-se ao art. 5º a seguinte redação:

“Art. 5º – As restrições previstas no art. 2º e nos incisos I e II do art. 3º prevalecerão

pelo prazo de três anos, contados a partir da data de sua publicação no diário oficial

do Estado.”.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Júlio - Gilberto

Abramo - Padre João - Delvito Alves - Célio Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.143/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 473/2010, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo autorizar a Universidade do

Estado de Minas Gerais – Uemg – a doar, com encargo, à Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Fapemig – 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.
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Vem agora a esta Comissão, a que compete examiná-la preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.143/2010 autoriza, em seu art. 1º, a Universidade do Estado

de Minas Gerais – Uemg – a doar, com encargo, à Fundação de Amparo à Pesquisa

do Estado de Minas Gerais – Fapemig – área de 10.000m² a ser desmembrada de

imóvel com área de 100.000m², localizado na Avenida José Cândido da Silveira,

2.000, no Bairro Horto Florestal, em Belo Horizonte, registrado sob o nº 80.744, fichas

1 e 2 do Livro 2, no Cartório do 4º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo

Horizonte.

O parágrafo único desse dispositivo informa que o encargo consiste na edificação

de uma das unidades do Câmpus BH da Uemg, e o art. 2º determina que, em caso de

extinção da Fapemig, o imóvel reverterá ao patrimônio da doadora.

A Constituição do Estado, em seu art. 18, exige autorização desta Assembleia

Legislativa para a transferência de domínio de bens públicos, e a Lei Federal nº

8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui

normas para licitações e contratos da administração pública, em seu art. 17, impõe,

além da referida autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse

público.

Para a análise da proposição em tela, é preciso lembrar que o imóvel do qual se

pretende desmembrar uma parte para doação à Fapemig foi doado à Uemg pela

Fundação João Pinheiro, conforme autorização dada pelo art. 2º da Lei nº 15.024, de

2004, com a finalidade de abrigar unidades do Câmpus BH e a Reitoria da

Universidade. O art. 7º dessa lei fixa o prazo de 10 anos contados da data da

lavratura da escritura pública de doação, para que a Uemg dê ao imóvel a destinação

prevista, sob pena de reverter ao patrimônio da doadora, Fundação João Pinheiro.

Dessa forma, o imóvel está vinculado a disposições legais que devem ser

consideradas para sua transferência a terceiros.

É importante esclarecer que a pretendida alienação tem como finalidade possibilitar

à Fapemig a construção de sua sede e que, em contrapartida, essa Fundação
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assumirá o encargo de construir, na área remanescente do Câmpus BH da Uemg, um

prédio para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão da

Escola de Música da Universidade, sua respectiva via de acesso e a infraestrutura

pertinente. Além disso, é bom destacar que a sede da Fapemig deverá contar com

um centro de convenções destinado ao uso compartilhado com a Uemg.

O acordo firmado entre as duas entidades da administração indireta do Estado –

aprovado pelo Conselho Universitário da Uemg – foi consubstanciado em documento

encaminhado a esta Comissão, com o objetivo de contribuir para o aprimoramento da

proposição em exame.

Ressalte-se que a parceria estabelecida entre Uemg e Fapemig atende ao interesse

público, pois contribuirá para o incremento da estrutura do ensino superior público e

das atividades de fomento, apoio e incentivo à pesquisa científica e tecnológica de

Minas Gerais.

Com relação à cláusula de reversão, exigência do § 1º do art. 17 da Lei Federal nº

8.666, é necessário estabelecer que o bem reverterá ao patrimônio da Uemg, se,

findo o prazo de 10 anos contados da publicação da lei, a Fapemig não tiver

construído sua sede no imóvel do qual é donatária ou se, findo o prazo de dois anos

contados da publicação da lei, não tiver cumprido a obrigação de construir a unidade

da Escola de Música do Câmpus da Universidade.

Entendemos necessário, ainda, ampliar o prazo à Uemg previsto no art. 7º da Lei nº

15.024, para a construção de suas unidades e reitoria, para que não ocorra a

reversão do imóvel à Fundação João Pinheiro. Ademais, é preciso ressalvar que,

caso a Fapemig cumpra as obrigações previstas, a área de 10.000m² será

incorporada a seu patrimônio, sem risco de ser reivindicada pela Fundação João

Pinheiro.

Pelas razões expostas, apresentamos na parte conclusiva deste parecer o

Substitutivo nº 1, que incorpora as modificações propostas conjuntamente pela Uemg

e pela Fapemig, corrigindo as impropriedades contidas no texto do projeto e

adequando sua redação à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
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legalidade do Projeto de Lei nº 4.143/2010 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg – a doar parte do

imóvel a que se refere o art. 2° da Lei n° 15.024, de 15 de janeiro de 2004, à

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Fapemig – e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica a Universidade do Estado de Minas Ge rais – Uemg – autorizada a

doar parte do imóvel a que se refere o art. 2° da L ei n° 15.024, de 15 de janeiro de

2004, correspondente à área de 10.000m² (dez mil metros quadrados) descrita no

Anexo desta lei, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais –

Fapemig.

Parágrafo único – A área a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

construção da sede da Fapemig, que contará com um centro de convenções

destinado ao uso compartilhado com a Uemg.

Art. 2° – Em contrapartida à doação de que trata o art. 1°, a Fapemig construirá, na

área remanescente de 90.000m2 (noventa mil metros quadrados), de propriedade da

Uemg, prédio para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão

da Escola de Música desta instituição, a respectiva via de acesso e a infraestrutura

pertinente.

Parágrafo único – As benfeitorias a que se refere o “caput” deste artigo integrarão o

patrimônio da Uemg e serão de uso exclusivo da Universidade.

Art. 3° – A área a que se refere o art. 1° reverter á ao patrimônio da Uemg se:

I – findo o prazo de dez anos contados da publicação desta lei, não lhe tiver sido

dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1° desta lei;

II – no prazo de dois anos contados da publicação desta lei, não tiver sido cumprida

a contrapartida de que trata o art. 2° desta lei.

Art. 4° – Fica concedido à Uemg o prazo de dez anos  contados da publicação desta

lei para o cumprimento da destinação prevista no parágrafo único do art. 2° da Lei n°

15.024, de 2004, ressalvada a área de que trata o art. 1° desta lei.
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Art. 5o – Em caso de extinção da Fapemig, por qualquer forma, o imóvel de que

trata o art. 1o, com suas benfeitorias, reverterá ao patrimônio da Uemg.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2010)

A parte do imóvel a ser doada tem a seguinte descrição: parte do ponto P1

(N=7801008m e E=613621m) até o ponto P2 (N=7800922m e E=613540m) na

extensão de 117,59m; do P2 ao P3 (N=7800919m e E=613533m) na extensão de

8,35m; do P3 ao P4 (N=7800918m e E=613520m) na extensão de 12,21m; do P4 ao

P5 (N=7800921m e E=613508m) na extensão de 12,21m; do P5 ao P6 (N=7800926m

e E=613497m) na extensão de 12,54m; do P6 ao P7 (N=7800934m e E=613488m)

na extensão de 12,54m; do P7 ao P8 (N=7800944m e E=613479m) na extensão de

13,08m; do P8 ao P9 (N=7800954m e E=613470m) na extensão de 13,06m; do P9 ao

P10 (N=7801004m e E=613517m) na extensão de 69,36m; do P10 ao P11

(N=7801038m e E=613560m) na extensão de 53,90m; do P11 ao P12 (N=7801042m

e E=613569m) na extensão de 10,54m; do P12 ao P13 (N=7801044m e E=613581m)

na extensão de 12,66m; do P13 ao P14 (N=7801043m e E=613593m) na extensão de

12,12m; do P14 ao P15 (N=7801036m e E=613607m) na extensão de 15,02m; do

P15 ao P16 (N=7801019m e E=613619m) na extensão de 21,12m; do P16 ao P17

(N=7801012m e E=613620m) na extensão de 6,72m e, finalmente, do P17 ao P1 na

extensão de 4,35m, fechando o polígono, com área de 10.000,00m2 e perímetro de

407,88m, sendo identificado pelas seguintes confrontações: P1 ao P9 divisa com

terreno da Uemg; P9 ao P11 lindeiro à Avenida José Cândido da Silveira; P11 ao P15

lindeiro à alça de acesso à Rua Sete; P15 ao P1 lindeiro à Rua Sete.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Antônio Júlio - Gilberto Abramo - Padre

João - Sebastião Costa - Célio Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.360/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe “dispõe
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sobre a divulgação, em cada estabelecimento da rede pública de ensino, de

informações sobre a pessoa que dá nome àquele estabelecimento”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/3/2010, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública para receber

parecer.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber parecer sobre a

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela tem por objetivo estabelecer para o Poder Executivo a

obrigação de promover a divulgação, em cada escola da rede pública, de informações

sobre a pessoa que dá nome ao estabelecimento, seja mediante a afixação de placa

ou cartaz informativo, seja mediante a entrega de folheto e cartilha aos alunos.

A Constituição mineira, em seu art. 11, inciso V, estabelece que é competência

material do Estado proporcionar os meios de acesso à cultura e à educação. No art.

10, incisos IV e XV, prevê, respectivamente, que ao Estado compete difundir a

educação e legislar concorrentemente sobre educação e cultura.

Ressalte-se, ainda, o art. 195 da Constituição Estadual, segundo o qual “a

educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e

incentivada com a colaboração da sociedade, com vistas ao pleno desenvolvimento

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o

trabalho”.

Cumpre-nos destacar que a Lei n° 13.408, de 21/12/9 9, dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado e

estabelece que tal denominação será atribuída por lei e a escolha “recairá em nome

de pessoa falecida que se tenha destacado por suas notórias qualidades e por

relevantes serviços prestados à coletividade ou em evento de valor histórico,

efeméride, acidente geográfico ou outras referências às tradições históricas e

culturais do Estado”.

Entretanto, a citada lei nada diz sobre a divulgação de informações sobre a pessoa

que dá nome ao estabelecimento.
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Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.360/2010.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião Costa - Antônio

Júlio - Padre João - Gilberto Abramo - Célio Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.462/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Comissão Especial sobre a Arbitragem, o Projeto de Lei nº

4.462/2010 “dispõe sobre a adoção do juízo arbitral para a solução de litígio em que o

Estado seja parte e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 10/4/2010, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188 do

Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do citado

Regimento.

Fundamentação

A proposição em tela visa a implementar a utilização do juízo arbitral para a solução

de litígios atinentes a direito patrimonial disponível em que o Estado e as entidades

da administração indireta (autarquias, fundações públicas, sociedades de economia

mista, empresas públicas e demais entidades de direito privado, sob controle direto

ou indireto do Estado) sejam parte. Para tanto, o projeto toma por referência a Lei

Federal nº 9.307, de 1996, que dispõe sobre a arbitragem, embora essa lei tenha sido

concebida para a solução de conflitos entre particulares.

É oportuno frisar que a proposta em análise cuida da arbitragem como uma opção

ou alternativa para a solução de litígios no âmbito da administração, e não como uma

imposição normativa, pois é sabido que nenhuma lesão a direito escapa da

apreciação do Poder Judiciário, por força da Lei Maior. Além disso, o juízo arbitral só
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poderá ocorrer quando se tratar de direito patrimonial disponível, o que exclui desse

julgamento uma pluralidade de matérias.

De acordo com o projeto, a arbitragem será efetivada exclusivamente por meio de

órgão arbitral institucional, sendo indispensável a observância dos seguintes

requisitos para a função de árbitro: ser brasileiro, maior e capaz; deter conhecimento

técnico compatível com a natureza do contrato; não ter relações que caracterizem os

casos de impedimento ou suspeição de Juízes, tal como previsto na legislação

processual pertinente; ser membro de câmara arbitral que se encontre inscrita no

Cadastro Geral de Fornecedores de Serviços do Estado.

A proposição deixa claro que o procedimento arbitral que vise à solução de conflito

atinente a contrato, acordo ou convênio celebrado pelo poder público fica

condicionado à existência de cláusula compromissória cheia ou à formulação de

compromisso arbitral. Tal procedimento se instaura mediante a provocação de

qualquer das partes contratantes.

Quanto à câmara arbitral competente para a composição dos litígios, o projeto

estabelece preferência para a que tiver sede no Estado, observados os seguintes

parâmetros: estar constituída sob a forma de associação sem finalidade econômica;

estar em funcionamento normal como instituição arbitral; ter como fundadora ou

mantenedora entidade que exerça atividade de interesse coletivo; e ter reconhecida

idoneidade, competência e experiência na administração de processos arbitrais. Além

disso, saliente-se que o prazo máximo previsto para a prolação da sentença arbitral é

de 180 dias contados da data de instituição da arbitragem, salvo disposição expressa

em sentido contrário.

Conforme bem se sabe, o direito administrativo tradicional, ramo do direito público

que tem por objeto o estudo da administração pública e a gestão dos bens e

interesses da coletividade, ancora-se em dois pilares centrais: a supremacia do

interesse público sobre o interesse particular e a indisponibilidade, pela

administração, do interesse público, conforme lição de Celso Antônio Bandeira de

Mello. Os demais princípios da administração pública (legalidade, moralidade,

publicidade, impessoalidade, etc.) são desdobramentos daqueles dois grandes

vetores. Nessa linha clássica, o direito administrativo caracteriza-se principalmente
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por assegurar à administração um conjunto de prerrogativas e privilégios, o que

propicia uma atuação imperativa do poder público, mediante a edição de comandos

unilaterais que vinculam os destinatários. É a chamada administração burocrática ou

formalista, que privilegia os meios em detrimento dos fins.

Com as transformações por que vem passando o Estado e a administração pública,

a administração burocrática, de índole autoritária, vem cedendo espaço à chamada

administração gerencial, caracterizada pela consensualidade e o alcance de metas.

Aqui, privilegiam-se os fins, o resultado da ação estatal no interesse público, e não os

meios que conduzem àquele objetivo. Nesse contexto de mudanças, surgiu, no direito

administrativo brasileiro, um complexo de novos institutos, tais como as agências

reguladoras, as agências executivas, os contratos de gestão, as parcerias público-

privadas, as entidades de colaboração administrativa (Organizações Sociais – OS – e

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscips), os consórcios

públicos com novo perfil e, por que não dizer, a arbitragem nos contratos celebrados

pela administração.

Caso nos ativéssemos a essa concepção clássica, a instituição de um juízo arbitral

no âmbito da administração pública seria questionável por essa principiologia

publicística. Entretanto, o sistema jurídico não pode quedar inerte ante a

dinamicidade da sociedade e dos anseios que se apresentam ao direito. Assim, a

doutrina mais atual aceita, com tranquilidade, a arbitragem, ainda quando envolvidos

interesses públicos. Senão, vejamos:

“A arbitragem, como meio de solução de controvérsias que envolvam direitos

patrimoniais disponíveis, é passível de aplicação à administração pública direta e

indireta em suas relações com os particulares podendo sua validade ser facilmente

depreendida do disposto no art. 1º da Lei nº 9.307/96.

(...)

O Excelso Pretório, julgando o caso Lage, reconheceu a legalidade do juízo arbitral,

ainda que em ações contra a Fazenda Pública (...)” (Santos, Jaqueline Nunes.

“Aplicação da Lei de Arbitragem nos Contratos Administrativos”. Disponível em:

http://www.artigos.com/artigos/sociais/direito/aplicacao-da-lei-de-arbitragem-nos-

contratos-administrativos -1765/artigo/. Acesso em 23/4/2010.).
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Saliente-se que, no ordenamento positivo brasileiro, existem vários diplomas

normativos que fazem menção expressa ao instituto da arbitragem. A Lei nacional nº

8.987, de 1995, que dispõe sobre a concessão e permissão de serviços públicos, ao

enumerar as cláusulas essenciais desses contratos administrativos, mencionou, no

art. 23, XV, a que dispõe sobre o foro e o modo amigável de solução das divergências

contratuais. A Lei mineira nº 14.868, de 2003, que dispõe sobre o programa estadual

de parcerias público-privadas – PPPs –, já determina, em seu art. 13, a possibilidade

da adoção de “mecanismos amigáveis de solução de divergências contratuais,

inclusive por meio de arbitragem”. A mesma lógica prevaleceu no âmbito federal, por

meio da Lei nº 11.079, de 2004, que trata das normas gerais referentes às PPPs.

Esta estabelece, no art. 11, inciso III, que o instrumento convocatório poderá prever

“o emprego dos mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive a

arbitragem”.

Ao abordar a utilização do juízo arbitral nos contratos administrativos, ensina Diogo

de Figueiredo Moreira Neto:

“Há sempre um campo de interesses patrimoniais disponíveis dentro do qual a

arbitragem não é apenas aceitável, porém, mais que isso, é recomendável como

alternativa ao litígio judicial. E neste ponto reside a inovação oportuna e

modernizadora introduzida pelo legislador brasileiro” (Mutações do Direito

Administrativo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 233).

Para além dessas considerações, cumpre ressaltar que o projeto em questão não

visa a permitir que o administrador transija acerca de todo e qualquer direito ou

interesse. Conforme dispõe o art. 2º da proposição, a adoção do juízo arbitral apenas

pode ocorrer caso se dirija à solução dos conflitos relativos a direito patrimonial

disponível, tais como litígios envolvendo valores ou alienação de bens imóveis,

mostrando plena compatibilidade com os requisitos legais e constitucionais acerca do

tema.

Passamos, assim, ao estudo da proposição, lembrando que a esta Comissão cabe

exclusivamente a análise dos aspectos jurídicos do projeto, e às Comissões de mérito

cabe proceder às verificações que lhes competem.

Em primeiro lugar, cumpre observar que toda e qualquer contratação realizada pelo
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poder público deve, em regra, observar as diretrizes previstas na Lei Federal nº

8.666, de 1993, que contém normas gerais de licitação e contratação administrativa,

ressalvadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade previstas no mencionado

diploma legal.

A contratação de árbitros não recai, em tese, em nenhum dos casos de dispensa ou

inexigibilidade legalmente dispostos. Poder-se-ia imaginar que a referida contratação

se subsumiria na hipótese do art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que

determina a inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos de

natureza singular prestados por profissionais de notória especialização. Entretanto,

vale observar que a contratação a que se refere a proposição pode ser realizada com

qualquer indivíduo que preencha os requisitos previstos no texto legal, o que indica a

ausência de notória especialização prevista na lei licitatória. Ademais, mostra-se mais

condizente com o interesse público a contratação, por tempo determinado, não de

árbitros, mas de câmaras arbitrais, que têm à disposição variados árbitros

especializados para a solução de conflitos diversos. Assim, adquirindo o contrato um

caráter de prestação continuada, perde-se a natureza singular do serviço, o que

corrobora a exigência licitatória.

Assim, a fim de determinar a exigência licitatória, apresentamos a Emenda nº 1, ao

final deste parecer.

O art. 5º da proposição, por sua vez, trata dos requisitos para o exercício da

atividade arbitral. Em que pese o fato de os requisitos previstos no dispositivo em

estudo serem, de fato, pertinentes, entendemos que as nuances constitucionais

relativas à administração pública, em especial o princípio da segurança jurídica e as

especificidades jurídico-constitucionais a ela pertinentes, determinam a exigência de

critérios mais rigorosos para o exercício da função de árbitro.

Em primeiro lugar, a complexidade e o vulto que os contratos administrativos

podem apresentar torna temerário ser a função arbitral exercida por uma única

pessoa. Nesses casos, a eleição de um órgão colegiado tem por vantagem tornar as

decisões arbitrais mais consistentes, pois serão objeto de um construtivo debate entre

os árbitros por elas responsáveis. Além disso, a fim de primar pela observância de

todas as garantias constitucionais, entre as quais o contraditório e a ampla defesa,
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bem como para atender os requisitos legais previstos nas normas correspondentes,

mostra-se necessário que o colegiado de árbitros responsáveis por determinada lide

seja presidido por um profissional com formação jurídica. O exercício dessa

Presidência por um árbitro com tal formação adquire especial importância ante o fato

de que as sentenças arbitrais não são objeto de homologação judicial, tendo o

“status” de título executivo judicial, nos termos do art. 475-N, inciso IV, da Lei Federal

nº 5.869, de 1973 – Código de Processo Civil.

Pelas mesmas razões, a exigência de diploma superior que proporcione ao árbitro o

conhecimento técnico necessário para o exercício de suas funções, bem como de um

lapso temporal mínimo de experiência que lhe possibilite um grau de

responsabilidade e maturidade funcional compatível com o “munus” arbitral que lhe é

atribuído, é requisito que possibilita uma melhor observância dos princípios jurídicos

incidentes sobre a administração pública.

Visando a efetivar essas alterações, apresentamos a Emenda nº 2 ao final deste

parecer.

Partindo para outra análise, cabe relembrar que, quando do surgimento do instituto

arbitral, houve vozes que, argumentando por sua inconstitucionalidade, ressaltavam

que a arbitragem violava o princípio da inafastabilidade da jurisdição, prescrita no art.

5º, inciso XXXV, da Constituição da República. Trata-se de temática já vencida no

âmbito do Supremo Tribunal Federal, que consolidou o entendimento de que a

arbitragem não deve ser considerada inconstitucional, já que não se caracteriza por

um afastamento compulsório da via judicial, mas constitui sim uma escolha volitiva e

consensual realizada pelas partes envolvidas.

O art. 8º da proposição faz referência expressa a cláusula compromissória cheia,

que se caracteriza pela escolha prévia do árbitro competente para a solução do

conflito de interesse e, consequentemente, exclui a possibilidade de as próprias

partes fazerem essa escolha. No entanto, parece-nos que a indicação do árbitro deve

resultar da livre manifestação de vontade dos contraentes, razão pela qual

apresentamos, na conclusão deste parecer, a Emenda nº 3, cuja finalidade é suprimir

do texto o termo “cheia”.

Ocorre que, na forma como se encontra redigida a proposição, o aspecto
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consensual de escolha do juízo arbitral mostra-se prejudicado. Afinal, o projeto

determina que, caso o Estado tenha interesse em resolver eventuais demandas

referentes a um contrato, deverá constar previsão expressa no edital de licitação e no

respectivo instrumento contratual. Poder-se-ia argumentar que a previsão nesses dois

documentos já satisfaz o caráter consensual da adoção da arbitragem, uma vez que o

particular, ciente dos termos editalícios, entendeu por bem participar do certame

licitatório e celebrar o contrato com a administração pública.

Entretanto, sabe-se que o particular, quando apõe sua manifestação de vontade em

um contrato decorrente de um procedimento licitatório prévio, assina um contrato de

adesão, já que não detém nenhum poder real de influenciar nas cláusulas contratuais

ou de negociá-las. Assim, a proposição carece de um instrumento que demonstre

uma genuína assunção do particular para a adoção da arbitragem como forma de

solução de conflitos, sob pena de ensejar um grave debate sobre sua

inconstitucionalidade. Diante disso, apresentamos a Emenda nº 4 ao final deste

parecer.

O art. 10 do projeto enumera vários requisitos a serem observados pela câmara

arbitral, entre os quais se destaca a exigência de a entidade ser constituída sob a

forma de associação sem fins lucrativos. Todavia, parece-nos que tal exigência

restringe significativamente o universo de entidades que podem participar do

processo licitatório para a escolha da instituição arbitral, o que não se coaduna com

os princípios reitores da licitação. No caso em tela, quanto maior o número de

entidades aptas a participar do certame, melhor para o poder público. Além disso,

afigura-se-nos razoável que a entidade encarregada de decidir os conflitos relativos

ao Estado e às entidades descentralizadas deve ter experiência no ramo de atividade

e estar regularmente constituída há, pelo menos, três anos. Assim, entendemos

pertinente retirar do texto do projeto a menção expressa à associação sem fins

lucrativos e, ao mesmo tempo, estabelecer esse prazo mínimo de funcionamento

regular para o aprimoramento do projeto. É o que propomos por meio da Emenda nº

5, que dá nova redação ao inciso I do art. 10 da proposição, acatando sugestão do

Deputado Dalmo Ribeiro.

É importante destacar que o procedimento arbitral tem como característica
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marcante a celeridade e a busca de soluções alternativas para os conflitos, o que lhe

garante normatização específica. Entretanto, há determinadas regras que, por

resguardarem direitos e garantias constitucionais basilares do regime democrático,

não podem ser objeto de flexibilização. Neste tocante, a citação é o principal

instrumento para que sejam efetivados os princípios do contraditório e da ampla

defesa. Assim e visando a prevenir eventuais entendimentos contrários, entende-se

por bem deixar expressa a determinação de serem as citações realizadas em

conformidade com as disposições do Código de Processo Civil. Para tanto,

apresentamos a Emenda nº 6 na conclusão deste parecer.

Finalmente, cumpre salientar que é lícito às entidades federadas editar normas

jurídicas sobre licitação e contratos administrativos, respeitadas as normas gerais

emanadas da União, principalmente as constantes das Leis nºs 8.666, de 1993, e

8.897, de 1995, esta atinente ao instituto das concessões e permissões de serviços

públicos. Consequentemente, no exercício de sua autonomia constitucional e de sua

competência legislativa, o Estado membro pode ditar regras específicas sobre a

arbitragem nesses ajustes celebrados pelo Estado e pelas entidades

descentralizadas, como alternativa para a composição de conflitos patrimoniais

disponíveis.

Conclusão

Ante o exposto, somos pela juridicidade, constitucionalidade e juridicidade do

Projeto de Lei nº 4.462/2010 com as Emendas nºs 1 a 6, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

O art. 4º passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 4º – (...)

Parágrafo único – O Estado celebrará procedimento licitatório para a eleição, por

tempo determinado, de órgão ou entidade institucional arbitral, que terá, em seus

quadros, árbitros qualificados, ressalvados os casos de nomeação judicial, previstos

na Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 5º a seguinte redação:

“Art. 5º – Para a decisão de contencioso de que o Estado faça parte, será
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constituído tribunal arbitral com, no mínimo, três árbitros, dos quais pelo menos um

será advogado com inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 1º – O tribunal arbitral a que se refere este artigo será presidido pelo árbitro

advogado.

§ 2º – São requisitos para o exercício da função de árbitro:

I – ser brasileiro, maior e capaz;

II – ter graduação em curso superior que lhe proporcione conhecimento técnico

compatível com a natureza do conteúdo da demanda;

III – estar inscrito no conselho de classe respectivo, se houver;

IV – ser membro de órgão ou entidade institucional especializada em arbitragem;

V – ter experiência mínima de três anos como árbitro.”.

EMENDA Nº 3

Suprima-se, no art. 8º do projeto, o termo “cheia”.

EMENDA Nº 4

Acrescentem-se ao art. 9º os seguintes parágrafos:

“Art. 9º – (...)

§ 1º – Antes da instauração formal do juízo arbitral, deverá ser realizada notificação

pessoal da parte contrária, para que, caso queira, refute a adoção do juízo arbitral no

prazo de dez dias.

§ 2º – A omissão da parte notificada na forma do § 1º implica sua concordância com

a adoção do juízo arbitral.”.

EMENDA Nº 5

Dê-se ao inciso I do art. 10 a seguinte redação:

“Art. 10 – (...)

I – estar regularmente constituída há, pelo menos, 3 (três) anos;”.

EMENDA Nº 6

Insira-se, no art. 10, o seguinte § 2º, passando o § 2º a § 3º:

“Art. 10 – (...)

§ 2º – As citações realizadas no juízo arbitral observarão as disposições

correspondentes na Lei Federal nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de

Processo Civil.”.
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Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito Alves - Antônio

Júlio - Célio Moreira - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.485/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “estabelece a

estrutura da carreira estratégica de Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2010, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária. Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto aos

seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.

102, III, “a”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise propõe a reestruturação da carreira de Especialista em

Políticas Públicas e Gestão Governamental, a qual já está tratada na Lei nº 15.304,

de 11/8/2004, juntamente com a carreira de Auditor Interno do Poder Executivo. Nos

termos do projeto, a referida carreira passa a ser prevista como estratégica no âmbito

do Poder Executivo, motivo pelo qual são propostas alterações significativas no

desenvolvimento dos servidores dela integrantes. Como alega o Governador do

Estado, na mensagem que acompanha o projeto, a proposta “visa estabelecer

normas pertinentes ao plano de carreiras em lei específica, instituindo um sistema de

progressões e promoções condizente com o caráter estratégico e inovador da

carreira”.

O ingresso na carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental depende, entre outras exigências, de comprovação mínima de

conclusão do Curso Superior de Administração Púbica – CSAP. Trata-se, pois, de um

requisito para ingresso na carreira que é, ao mesmo tempo, nos termos do art. 8º do

projeto, uma das etapas do concurso, conforme disposto no § 1º do referido

dispositivo, segundo o qual, uma vez aprovado no concurso público, será o candidato
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matriculado no CSAP. Ressaltamos, assim, que os arts. 7º e 8º merecem reparo para

esclarecer a dubiedade do referido requisito.

No que toca às atribuições da carreira já previstas na citada lei, o projeto não

propõe modificações.

Entre as alterações previstas no projeto, vale destacar a constante no art. 3º, que

permite o exercício dos cargos da referida carreira nas entidades da administração

autárquica e fundacional do Poder Executivo, o que antes não estava previsto

expressamente no art. 3º da lei que cuidava da matéria. Importa também ressaltar

que o art. 5º do projeto prevê determinados cargos em comissão que serão

preenchidos exclusivamente por ocupantes da carreira em comento. Prevê ainda a

criação do Conselho de Desenvolvimento da Carreira – CDC –, que assessorará a

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - no desempenho das

competências relativas à gestão da carreira em análise.

Quanto às alterações referentes ao desenvolvimento do servidor na carreira,

propõe-se que as progressões e promoções ocorram mediante a acumulação de

pontos atribuídos nos termos especificados no Anexo II do projeto, o que torna o

sistema mais flexível. Nos termos atuais, o desenvolvimento na carreira está

vinculado ao nível de escolaridade do servidor. Entre os pontos a serem atribuídos ao

servidor para promoção ou progressão estão previstos, por exemplo, a certificação de

conclusão de curso de pós-graduação “lato sensu” ou o diploma de conclusão de

outra graduação; a comprovação de experiência em cargo de chefia ou gerência de

terceiro nível hierárquico, entre outros.

A progressão, que é a passagem do servidor para o grau subsequente àquele em

que se encontra, depende do acúmulo de 5 pontos, nos termos dos requisitos

previstos no Anexo II. Já a promoção, que é a passagem de nível, será concedida

sempre que o servidor acumular 50 pontos. É importante ressaltar que os §§ 12 e 13

preveem que a pontuação correspondente a títulos poderá ser utilizada uma única

vez, para fins de promoção e progressão na carreira, salvo no caso de pontuação

excedente, nos termos do § 13. Os atuais servidores serão posicionados no nível e

grau da carreira correspondente à respectiva pontuação, apurada na forma do Anexo

II.
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Destaque-se, por fim, que o Anexo IV do projeto prevê nova tabela de vencimentos

para a carreira, na qual está previsto aumento do valor, em todos os seus níveis. Os

dispositivos da lei, nos termos do art. 19 do projeto, começam a vigorar a partir de

1º/1/2011.

Quanto aos aspectos jurídicos a serem analisados por esta Comissão, temos a

informar que a regra de iniciativa está sendo observada, uma vez que o inciso III do

art. 66 da Constituição Estadual confere ao Governador do Estado a iniciativa para

propor leis versando sobre o regime jurídico e a política remuneratória dos seus

servidores.

Outro aspecto jurídico a ser observado é a adequação da proposição em comento à

Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000 –,

uma vez que a implementação das medidas nela previstas acarretará aumento de

despesa com pessoal em decorrência da apresentação da referida tabela de

vencimentos. A LRF conceitua, em seu art. 18, despesa com pessoal e estabelece

limites para os referidos gastos nos arts. 19 e 20. O art. 16 da LRF exige que

qualquer ato que acarrete aumento de despesa seja acompanhado da estimativa do

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois

exercícios subsequentes bem como da declaração do ordenador de despesa de que

o aumento pretendido tem adequação orçamentária e financeira com a Lei

Orçamentária Anual, compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental

e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Cabe-nos destacar que, por estarmos em ano eleitoral, o reajuste pretendido deve

atender, ainda, ao disposto no art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal e aos

preceitos da Lei Federal nº 9.504, de 30/9/97, conhecida como Lei das Eleições.

O referido dispositivo da LRF torna “nulo de pleno direito o ato que provoque

aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao

final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão”. O mesmo artigo considera

“nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesa com pessoal sem

atender às exigências dos arts. 16 e 17”.

Infere-se que a norma tem o escopo de impedir que, em fim de mandato, o titular de

Poder ou órgão pratique atos que aumentem o total de despesa com pessoal,
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comprometendo o orçamento subsequente ou, até mesmo, superando o limite

imposto pela lei, ficando para o sucessor a incumbência de adotar as medidas

necessárias para alcançar o ajuste. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro:

“Assim, nada impede que atos de investidura sejam praticados ou vantagens

pecuniárias sejam outorgadas desde que haja aumento de receita que permita manter

o órgão ou Poder no limite estabelecido no art. 20 ou desde que o aumento da

despesa seja compensado com atos de vacância ou outras formas de diminuição da

despesa com pessoal”. (Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal, 4ª ed., 2009).

O prazo limite para a aprovação da lei, no âmbito do Poder Executivo Estadual,

para os efeitos da LRF, será até o dia 4/7/2010, desde que cumpridos todos os

requisitos previstos na referida lei complementar.

A esse respeito, informamos que a adequação aos comandos da LRF será, no

momento oportuno, analisada pela Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária.

Quanto ao disposto na Lei Eleitoral – Lei Federal nº 9.504, de 1997 –, o inciso VIII

do art. 73, combinado com o art. 7º, proíbe que qualquer agente público, nos 180 dias

anteriores ao pleito (a partir de 6/4/2010, conforme a Resolução nº 23.089, do TSE) e

até a posse dos eleitos, realize, na circunscrição do pleito, revisão geral da

remuneração dos servidores públicos a qual exceda a recomposição da perda de seu

poder aquisitivo ao longo do ano da eleição.

Como se vê, a Lei Eleitoral permite somente a revisão geral anual da remuneração

dos servidores públicos prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, desde

que esta não exceda “a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do

ano da eleição”.

O projeto altera a tabela de vencimentos da carreira, prevendo reajuste da ordem

de até 33%. Todavia, vale ressaltar que não cuida ele de uma recomposição anual de

vencimentos, mas sim da reestruturação da carreira, com regras específicas para que

cada servidor atinja os requisitos para o seu desenvolvimento na carreira.

Sobre o tema destacamos o entendimento do Ministro Fernando Neves, do Tribunal

Superior Eleitoral:

“A aprovação, pela via legislativa, de proposta de reestruturação de carreira de
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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”. (Res. nº 21.054, de 2/4/2002, do TSE.)

Ressalte-se, por fim, que o reajuste previsto deve observar ainda o disposto no art.

169 da Constituição Federal, segundo o qual a concessão de qualquer vantagem ou

aumento de remuneração só poderá ser feita se houver prévia dotação orçamentária

suficiente para atender às projeções de despesa com pessoal e aos acréscimos dela

decorrentes e se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Feitas tais considerações, vislumbramos a necessidade da apresentação de

emendas pontuais, para aperfeiçoar a proposição sob a ótica jurídica e constitucional.

Primeiramente, apontamos a necessidade de aperfeiçoamento dos arts. 7º e 8º do

projeto, já mencionados neste parecer, no que concerne à dubiedade de exigências

referentes ao CSAP. Conforme informam técnicos do Poder Executivo, a

comprovação da conclusão do referido curso é uma etapa do concurso público,

fazendo-se, pois, necessária a alteração dos referidos artigos.

Como a conclusão no CSAP não é condição para a inscrição no concurso público, é

preciso explicitar qual a escolaridade exigida para o ingresso na carreira. Tal regra

está prevista, de forma sutil, na alínea “c” do inciso VI do art. 9º. Julgamos necessária

a sua previsão no “caput” do art. 7º, que trata do ingresso na carreira, o que faremos

por meio da Emenda nº 1.

Outro ponto a ser aperfeiçoado diz respeito ao quadro do Anexo II, no qual estão

previstos todos os requisitos para a obtenção de pontos pelo servidor a fim de que

este se desenvolva na carreira. O quadro relaciona, em uma coluna, todos os critérios

que serão objeto de pontuação e, em outra coluna, os respectivos pontos a serem

atribuídos ao servidor. Entretanto, na última linha, na qual estabelece requisitos para

a obtenção dos pontos referentes a outros títulos, prêmios e certificações por ele não

contemplados, atribui competência ao regulamento para que estabeleça o número de

pontos. Entendemos que, se os critérios que sustentam o desenvolvimento do

servidor na carreira estão todos previstos na lei, para assegurar a observância do

princípio da legalidade, tal dispositivo deve ser aprimorado, pois a lei deve

estabelecer, até mesmo para guardar consonância com o princípio do paralelismo
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das formas, os parâmetros para a pontuação do servidor. A pedido da Seplag,

encaminhado ao relator da matéria, propomos que sejam conferidos de 2 a 10

pontos, na forma de regulamento, para os requisitos de desenvolvimento na carreira

já mencionados. Para tanto, apresentamos a Emenda nº 2.

Importa também observar que a Avaliação de Desempenho Individual – ADI –

consta no quadro do Anexo II como requisito para desenvolvimento na carreira, o que

é uma obrigação constitucional estabelecida no § 3º do art. 31 da Carta Estadual, “in

verbis”:

“Art. 31 – (...)

§ 3º – Para fins de promoção e progressão nas carreiras será adotado, além dos

critérios estabelecidos na legislação pertinente, o sistema de avaliação de

desempenho, que será disciplinado em lei, podendo ser prevista pontuação por

tempo de serviço”.

Entretanto, o projeto prevê que o servidor não terá direito a progressões e

promoções durante o período de 2 anos em que tiver ADI insatisfatória. Está-se,

dessa forma, incluindo a ADI entre as punições que o servidor sofrerá, nos termos do

art. 12. Entendemos que tal dispositivo deve ser aperfeiçoado e que a ADI satisfatória

seja prevista apenas como requisito para desenvolvimento na carreira. Para tanto,

apresentamos a Emenda n º 3.

Por solicitação da Seplag, encaminhada ao relator da proposição, sugerindo

propostas de emendas com o objetivo de aprimorar o projeto, apresentamos, ainda,

as Emendas nºs 4 e 5, que entendemos aperfeiçoar o projeto sob a ótica da técnica

legislativa.

A Emenda nº 4 retira do inciso IV do § 2º do art. 10 do projeto a expressão “na

hipótese de posse em cargo da carreira de Especialista em Políticas Públicas e

Gestão Governamental”, a qual é desnecessária, tendo em vista que todos os incisos

do § 2º são requisitos para a posse na referida carreira.

A Emenda nº 5 prevê que, no caso de afastamento das funções específicas de seu

cargo, excetuados os casos previstos como de efetivo exercício, em legislação

específica, o servidor perde o direito à progressão e à promoção somente durante o

período em que estiver afastado, e este não é, necessariamente, de dois anos, como
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previsto no art. 12, inciso III, do projeto. Para tanto, propomos que seja dada nova

redação ao artigo, uma vez que a Emenda nº 3, por nós apresentada, já propõe a

supressão do inciso I do art. 12 do projeto.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.485/2010 com as Emendas nºs 1 a 5, a seguir

apresentadas.

EMENDA Nº 1

O art. 7º e o § 1º do art. 8º passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º – O ingresso em cargo de provimento efetivo da carreira de Especialista em

Políticas Públicas e Gestão Governamental, observadas as condições estabelecidas

em regulamento, dar-se-á no primeiro grau do nível I e dependerá de aprovação em

concurso público de provas e títulos, do qual fará parte o Curso Superior de

Administração Pública – CSAP–, ministrado pela Escola de Governo da Fundação

João Pinheiro.

(...)

Art. 8º – (...)

§ 1º – A inscrição no CSAP do candidato a ingresso em cargo da carreira de que

trata o “caput” se dará até o limite de vagas para o curso previsto no edital.”.

EMENDA Nº 2

Substitua-se, na coluna 2 da última linha do quadro previsto no Anexo II do projeto,

a expressão “a ser definido em regulamento” pela expressão “2 a 10 pontos, na forma

de regulamento”.

EMENDA Nº 3

Inclua-se onde convier o seguinte artigo e suprima-se o inciso I do art. 12,

renumerando-se os demais:

“Art. (...) – É requisito para a promoção e progressão na carreira a avaliação

periódica de desempenho individual satisfatória.

Parágrafo único – Em caso de avaliação periódica de desempenho individual

insatisfatória, o servidor não terá direito a promoção e progressão na carreira pelo

período de dois anos.”.
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EMENDA Nº 4

O inciso IV do § 2º do art. 10 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 – (...)

§ 2º – ( ...)

IV – não ter sido reprovado em três disciplinas previstas no currículo do Curso

Superior de Administração Pública.”.

EMENDA Nº 5

O art. 12 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 – O servidor não terá direito às progressões e promoções em caso de

ocorrência de um dos seguintes eventos:

I – por dois anos, se sofrer punição disciplinar da qual decorra:

a) suspensão;

b) exoneração ou destituição do cargo de provimento em comissão ou função

gratificada que estiver exercendo;

II – durante o período de afastamento, no caso de afastamento das funções

específicas de seu cargo, excetuados os casos previstos como de efetivo exercício,

em legislação específica.”.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Padre João - Delvito

Alves - Gilberto Abramo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.489/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem nº 497/2010, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder Executivo a

prestar contragarantia à União em operação de crédito externa junto à agência oficial

alemã Kreditanstalt für Wiederaufbau – KFW – e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2010, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber parecer sobre a
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sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a prestar contragarantia à

União para obter as garantias na operação de crédito a ser celebrada entre a

Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa-MG – e a agência oficial

alemã Kreditanstalt für Wiederaufbau – KFW – até o valor equivalente a

€100.000.000,00 (cem milhões de euros).

A contragarantia compreenderá direitos e créditos relativos a cotas ou parcelas da

participação do Estado na arrecadação da União, na forma do disposto na alínea “a”

do inciso I e no inciso II do art. 159 da Constituição da República e receitas próprias

do Estado a que se referem os arts. 155 e 157, nos termos do § 4º do art. 167, ambos

da Constituição da República.

A República Federativa do Brasil prestará garantia, e, para tanto, deverá a

Secretaria de Estado de Fazenda celebrar contrato de contragarantia com a Copasa -

MG.

Nos termos da proposição, os recursos da referida operação de crédito serão

aplicados na execução das atividades e projetos de despoluição da Bacia do Rio

Paraopeba. De acordo com a exposição de motivos anexada à mensagem de

encaminhamento do projeto, o programa abrange a construção e ampliação de

sistemas de esgotamento sanitário, a construção de Unidades de Tratamento de

Resíduos – UTRs –, projetos de recuperação de mananciais de abastecimento e

educação ambiental.

Feitas essas considerações, passamos à análise da proposição.

Inicialmente, cabe-nos esclarecer que a esta Comissão incumbe a análise dos

aspectos jurídico-constitucionais da matéria.

A Lei Complementar nº 101, de 4/5/2001 – Lei de Responsabilidade Fiscal –, em

seu art. 29, inciso IV, define a concessão de garantia como o compromisso de

adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação

ou entidade a ele vinculada.

De acordo com as lições de Misabel Abreu Machado Derzi, “a contragarantia tem a
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mesma natureza e extensão da garantia, ou seja, qualquer caução contraprestada

pelo devedor ao garantidor, terceiro estranho ao vínculo obrigacional que lhe garantiu

o pagamento” (“Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal”, 4ª ed., Ed. Saraiva,

2009, p. 290).

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em sua Seção V, que trata da garantia e da

contragarantia, prescreve, no art. 40, que os entes poderão conceder garantia em

operações de crédito internas ou externas, observado o disposto no próprio artigo e

no art. 32. Este último traça normas gerais sobre a contratação de operações de

crédito pelos entes da Federação. O principal requisito previsto no artigo é que o

pleito formalizado pelo Estado esteja fundamentado em parecer elaborado por seus

órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação entre o custo e o benefício e o

interesse social e econômico da operação.

Além disso, o cumprimento dos limites e das condições relativas à realização de

operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por ele

controladas, será verificado pelo Ministério da Fazenda. O parecer que fundamenta o

pleito deverá considerar a existência de prévia e expressa autorização para a

contratação em lei específica, na Lei Orçamentária Anual ou em créditos adicionais; a

inclusão, no orçamento ou em créditos adicionais, dos recursos provenientes da

operação; a observância dos limites e das condições fixadas pelo Senado Federal e a

autorização específica do Senado quando se tratar de operação de crédito externo.

O citado art. 40, por sua vez, traz as normas gerais sobre garantia e contragarantia.

Em seu § 1º, determina que a garantia estará condicionada ao oferecimento de

contragarantia, em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida, e à

adimplência da entidade que a pleitear no que diz respeito a suas obrigações junto ao

garantidor e às entidades por este controladas, sendo que a contragarantia exigida

pela União a Estado poderá consistir na vinculação das receitas tributárias

diretamente arrecadadas e das provenientes de transferências constitucionais, com

outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na

liquidação da dívida vencida.

No caso de operação de crédito contraída com organismo financeiro internacional

ou com instituição federal de crédito e fomento para o repasse de recursos externos,
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a União só prestará garantia a ente que atenda, além da prestação da contragarantia,

as exigências legais para o recebimento de transferências voluntárias.

É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal e

também é vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas

controladas e subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos de fundos.

Saliente-se, ainda, que, quando honrar dívida de outro ente, em razão de garantia

prestada, a União poderá condicionar as transferências constitucionais ao

ressarcimento daquele pagamento.

Os limites e as condições fixadas pelo Senado Federal estão consubstanciados na

Resolução nº 40, de 20/12/2001, que dispõe sobre os limites globais para o montante

da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios, e na Resolução nº 43, de 21/12/2001, que dispõe sobre as

operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização

e dá outras providências. No art. 9º, esta última estabelece que o saldo global das

garantias concedidas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios não

poderá exceder 22% (vinte e dois por cento) da Receita Corrente Líquida.

De acordo com o art. 61, inciso IV, da Carta mineira, compete à Assembleia

Legislativa dispor sobre dívida pública, abertura e operação de crédito.

A efetivação da operação de crédito depende, ainda, do cumprimento do que

dispõe o art. 167, inciso III, da Carta da República, que veda a realização de

operações de crédito que excedam o montante das Despesas de Capital, ressalvadas

as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa,

aprovados pelo Poder Legislativo, por maioria absoluta, requisito este também

previsto no art. 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Cumpre destacar que a autorização legislativa é apenas uma condição prévia para

a efetivação do empréstimo e prestação de garantia ou contragarantia. Outras

medidas de cunho normativo ou administrativo ainda haverão de ser tomadas para

que a pretensão do Poder Executivo se concretize em definitivo.

Quanto à compatibilização da operação com os aspectos financeiros e

orçamentários exigidos pelas normas mencionadas, trata-se de competência da
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Conclusão

Com base no exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.489/2010.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Sebastião Costa - Antônio

Júlio - Delvito Alves - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.507/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei nº 4.507/2010 “dispõe

sobre a obrigatoriedade de os depósitos de pneus novos ou usados, ferros-velhos e

afins utilizarem sistemas de cobertura para evitar acúmulo de água que se torna foco

gerador do mosquito “Aedes aegypti”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2010, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão, para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob exame pretende obrigar os proprietários de depósitos de pneus

novos ou usados, ferros-velhos e estabelecimentos similares a instalar sistemas de

cobertura fixa ou desmontável, para evitar acúmulo de água e, dessarte, a

proliferação do mosquito “Aedes aegypti”, transmissor da dengue. Para tanto, atribui

àquele que descumprir a exigência as penalidades previstas na Lei Federal nº 8.078,

de 1990, que “dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências”.

Verificamos, inicialmente, que a matéria tratada no projeto não se encontra entre

aquelas de iniciativa privativa, indicadas no art. 66 da Constituição do Estado, de

modo que, nesse particular, não vislumbramos óbice à atuação parlamentar.

No que se refere à competência legislativa, observamos que a proposição visa
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fundamentalmente à proteção da saúde da população, pelo que se enquadra no

campo da competência legislativa concorrente, de acordo com o inciso XII do art. 24

da Constituição da República. Significa isso, conforme os §§ 1o a 4o do mesmo artigo,

que à União compete editar as normas gerais da matéria, cabendo aos Estados da

Federação suplementar essas normas, estabelecendo disposições específicas, em

vista das respectivas peculiaridades, e editar suas próprias normas gerais em temas

eventualmente não regulados por lei federal. Além disso, segundo o art. 196 da

mesma Constituição, a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve ser

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de

doença e de outros agravos. E, por força do art. 200, o Sistema Único de Saúde deve

executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica.

A Constituição do Estado também disciplina a matéria, no seu Título IV, Capítulo I,

Seção I. Dispõe que as ações e os serviços de saúde são de relevância pública e que

cabe ao poder público sua regulamentação, fiscalização e controle, na forma da lei. O

art. 190 contém norma semelhante à da Constituição da República, dispondo que ao

Estado compete executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica.

Entendemos, portanto, que a obrigação que se pretende estabelecer pode ser

validamente submetida ao exame deste Legislativo estadual, que detêm competência

constitucional para instituí-la por lei, em que pese ao caráter particular da norma e a

seu possível enquadramento em obrigações gerais expressas no Código de Saúde

do Estado de Minas Gerais, contido na Lei nº 13.317, de 1999. Tratar-se-á, no caso,

de restringir o âmbito de discricionariedade da autoridade fiscal.

À Comissão de Saúde, por seu turno, incumbirá discutir o mérito da proposição,

especialmente se a norma proposta é necessária ao combate à dengue no âmbito do

território do Estado ou se uma adequada fiscalização do cumprimento das exigências

sanitárias já contidas no referido Código de Saúde seria suficiente para tanto.

Não obstante isso, cumpre-nos alertar que os princípios da técnica legislativa

desaconselham a expressão de texto normativo em termos explicativos, bem como a

edição de lei autônoma para disciplinar matéria que se enquadra no âmbito de lei

básica em vigor. Apresentamos, então, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1 ao

projeto sob exame, para precisar sua redação e introduzir a norma proposta no
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sistema da referida Lei nº 13.317, de 1999.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.507/2010 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado

a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta inciso ao art. 99 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que

contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 99 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999,

o seguinte inciso XXXIX:

“Art. 99 – (...)

XXXIX – manter depósito de pneus novos ou usados, ferro-velho e afins sem

telhado ou cobertura rígida, o que sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) pena educativa;

c) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

d) cancelamento do alvará sanitário;

e) multa.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Delvito Alves - Antônio Júlio -

Célio Moreira - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.663/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei n° 4.663/2010 reajusta os

vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em

seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Administração Pública que, em
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análise de mérito, opinou por sua aprovação.

Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer quanto aos

aspectos financeiros e orçamentários, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise estabelece que, a partir de 1º/1/2011, o valor do padrão

PJ-01 da Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos constante no item “b” do

Anexo X da Lei nº 13.467, de 12/1/2000, fica reajustado em 10,14%, passando a ser

de R$813,40. Segundo o art. 2º do projeto, o reajuste não será aplicado: “I - ao

servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º e 17 do

art. 40 da Constituição Federal e sejam reajustados na forma prevista no § 8º do

mesmo artigo; II - ao servidor de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 100, de 4

de maio de 2000”. O art. 3º condiciona a aplicação do disposto no projeto ao

cumprimento dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que o

projeto não encontra óbice à sua aprovação, por atender à legislação constitucional e

infraconstitucional em vigor.

A Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito, considerou que o

“reajuste é válido e favorece a preservação do valor real dos vencimentos dos

servidores do Poder Judiciário estadual”, ratificando a conclusão da Comissão que a

precedeu.

No âmbito estrito de competência desta Comissão, nos termos do art. 100,

cumulado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno, qual seja, analisar a

repercussão financeira das proposições sobre as contas públicas, esclarecemos que

o projeto em análise cria despesa de caráter continuado para o Estado, pois

acarretará aumento de despesa com pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal

define despesa total com pessoal em seu art. 18 e, nos arts. 19 e 20, estabelece

limitações para tais gastos.

O art. 20, II, “b” da Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe que o total de despesa

com pessoal do Poder Judiciário não poderá exceder a 6% da Receita Corrente

Líquida. Além disso, o parágrafo único do art. 22 estabelece o patamar de 5,7% como
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limite prudencial, a partir do qual deverão ser adotadas medidas corretivas para evitar

que seja atingido o limite máximo. Entre elas, está a proibição de aumento, reajuste

ou adequação de remuneração a qualquer título, ressalvada a revisão geral anual

prevista no inciso X do art. 37 da Constituição da República.

Considerando-se o impacto financeiro anual decorrente da aprovação do projeto em

análise informado pelo Presidente do Tribunal de Justiça por meio de documento que

acompanha a proposição, os gastos com pessoal permanecerão dentro dos limites da

Lei de Responsabilidade Fiscal. O Relatório de Gestão Fiscal divulgado pelo governo

do Estado registra que os gastos totais com despesas de pessoal, até abril de 2010,

comprometem 5,47% da Receita Corrente Líquida, sendo 5,40% relativos a gastos

realizados pelo Tribunal de Justiça e o restante pelo Tribunal de Justiça Militar. A

aprovação do projeto elevará tais percentuais para 5,56%, representando um

acréscimo na ordem de 0,09%, considerando-se que a Receita Corrente Líquida para

2011 foi estimada em R$34.000.000.000,00. Tal ano de referência se justifica na

medida em que o reajuste somente produzirá efeitos a partir de 1º/1/2011.

Destacamos que a tendência é de que essa relação despesa de pessoal/receita

corrente líquida caia em 2010, pois a previsão é de que a arrecadação da receita

aumente significativamente, em decorrência de um crescimento robusto da economia.

No primeiro trimestre deste ano o crescimento do PIB nacional atingiu o patamar de

9%, em comparação ao mesmo período de 2009. Já o crescimento do PIB de Minas

Gerais foi ainda mais expressivo, atingindo 12,2%. As projeções econômicas

apontam para um crescimento superior a 6% em 2010.

Quanto à exigência estabelecida pelo art. 169, § 1º, II da Constituição da República,

qual seja, a previsão de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias,

ratificamos o entendimento já exarado pela Comissão de Constituição e Justiça, no

sentido de que tal lei ainda não foi aprovada este ano. Destacamos, porém, que o

projeto de lei relativo às diretrizes orçamentárias já está em tramitação nesta Casa,

prevendo a revisão geral anual dos servidores de todos os poderes do Estado para o

ano de 2011 (art. 21, Projeto de Lei nº 4.576/2010), nos termos seguintes:

“Art. 21 – As despesas com pessoal e encargos sociais dos Poderes Legislativo,

Judiciário e Executivo, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do TCEMG
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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.”

Por fim, ressaltamos que, por força do art. 169, § 1º, I, da Constituição da

República, a validade da aplicação da proposta em análise está condicionada à

existência de dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela

decorrentes.

Concluindo-se, pode-se dizer que, tendo observados os limites legais, o projeto em

análise merece prosperar, em razão da legitimidade do pleito das categorias

contempladas.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.663/2010, no 1°

turno.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Délio Malheiros - Inácio

Franco - Jayro Lessa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.669/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 508/2010, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Dom Joaquim o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/6/2010 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e

188, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 4.669/2010 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Dom Joaquim um imóvel com área de 7.175m², situado na Rua

da Conceição, nesse Município, registrado sob o nº 596, a fls. 236 do Livro 3, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conceição do Mato Dentro.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de patrimônio

público, ainda que para outro ente da Federação, exige autorização desta Assembleia

Legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da

Administração Pública, no art. 17, impõe, além da referida autorização, a necessidade

de existência de interesse público devidamente justificado.

Essa exigência está plenamente atendida com a finalidade expressa no parágrafo

único do art. 1º do projeto, pois o imóvel destina-se ao funcionamento de um campo

de futebol, em atendimento da demanda daquela comunidade por um ambiente para

realizar eventos esportivos e de lazer.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º preceitua que o bem reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Em face dessas considerações, não há impedimento à tramitação do projeto de lei

em análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.669/2010.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Delvito Alves - Sebastião

Costa - Antônio Júlio - Padre João - Gilberto Abramo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.669/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem como

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Dom Joaquim o imóvel
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que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a sua possível

repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, VII,

“d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.669/2010 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Dom Joaquim um imóvel com área de 7.175m², situado na Rua

da Conceição, s/nº, nesse Município.

Para atender ao interesse público, que deve nortear todas as decisões da

administração pública, o parágrafo único do art. 1º do projeto estabelece que no

terreno funcionará um campo de futebol, onde se realizarão atividades esportivas e

de lazer.

Ademais, o art. 2º prevê sua reversão ao patrimônio do Estado se, no prazo de

cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido

dada essa destinação.

A autorização legislativa para a alienação de bem público é exigência da Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode

ser realizada com a referida autorização.

O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.669/2010, no 1º

turno.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.
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Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio - Inácio Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.689/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por meio da Mensagem nº 515/2010, o Governador do Estado encaminhou a esta

Casa Legislativa o projeto de lei em epígrafe, que fixa o subsídio das carreiras do

Grupo da Educação Básica do Poder Executivo Estadual e do pessoal civil da Polícia

Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 18/6/2010, o projeto foi distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”,

combinado com o art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela pretende estabelecer o regime remuneratório de subsídio

para a carreira do grupo da Educação Básica do Poder Executivo e do pessoal civil

da Polícia Militar, bem como promover alterações pontuais na citada carreira. Os

anexos trazem as novas tabelas com os valores para o enquadramento dos

servidores e a progressão na carreira.

Na mensagem que encaminha o projeto a esta Casa Legislativa, o autor afirma que

a medida “visa modernizar a estrutura remuneratória das carreiras da Educação,

reduzindo as disparidades entre as remunerações de servidores com a mesma

função, objetivando tornar a carreira do magistério mais atraente e reter na carreira

profissionais mais qualificados”.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que o inciso III do art. 66 da Constituição

Estadual confere ao Governador do Estado a iniciativa para propor leis versando

sobre o regime jurídico e a política remuneratória dos seus servidores. A regra de

iniciativa, portanto, resta observada.

O projeto em exame modifica a tabela de vencimentos das citadas carreiras,

prevendo a alteração, no regime jurídico de remuneração, para subsídio, com
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vigência a partir de 1°/3/2011. Nesse ponto, é impo rtante lembrar que, consoante

entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, o servidor público não possui

direito adquirido ao regime jurídico (MS 24.875, RMS 21.789).

O art. 1° do projeto de lei em comento estabelece a s carreiras que passam a ser

remuneradas por subsídio, que será fixado em parcela única, vedado o acréscimo de

qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio ou verba de representação.

O art. 2°, “caput” e parágrafo único, por seu turno , especifica as parcelas que serão

incorporadas ao subsídio. O art. 3°, contudo, estab elece as exceções a essa regra,

uma vez que tais parcelas, por serem dotadas de natureza indenizatória ou estarem

expressamente previstas na Constituição Federal, não poderiam ser suprimidas.

De acordo com o art. 4° da proposição, os servidore s serão posicionados, por meio

de resolução conjunta dos titulares das Secretarias de Estado de Educação e de

Planejamento e Gestão, nas tabelas de subsídio correspondentes às respectivas

cargas horárias, observados os critérios para a definição de nível e grau. O inciso III

prevê que o posicionamento deve resultar no acréscimo de, no mínimo, 5% sobre o

valor da remuneração a que o servidor fizer jus em 28/2/2011.

O § 1° do citado artigo prevê os valores que devem ser excluídos para a realização

do cálculo do referido acréscimo, e o § 2°, por sua  vez, determina que a fixação do

subsídio não pode resultar em redução da remuneração percebida, de conformidade

com o entendimento pacífico no âmbito do Supremo Tribunal Federal sobre a

irredutibilidade do valor dos vencimentos. O dispositivo também assegura a

percepção de vantagem pessoal nominalmente identificada, na hipótese em que o

valor obtido pela aplicação dos critérios constantes nos incisos I e II do “caput” do art.

4° for superior ao valor do subsídio do último grau  do nível em que ocorrer o

posicionamento do servidor.

A vantagem pessoal nominalmente identificada, conforme o § 3° do mesmo artigo,

deve corresponder à diferença entre a soma das vantagens incorporáveis a que fizer

jus o servidor em 28/2/2011 e o valor do subsídio do nível e grau em que ocorrer o

posicionamento do servidor.

O § 4° do mesmo artigo determina que a referida van tagem pode ser parcial ou

totalmente incorporada ao subsídio, na forma de lei, e somente poderá ser atualizada
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em decorrência da revisão geral anual da remuneração pelo Poder Executivo.

Determina, ainda, que a vantagem pessoal deve ser levada em consideração para

fins de cálculo das vantagens previstas no art. 3° do projeto, as quais não se incluem

no cálculo do subsídio, com exceção das previstas nos incisos III, IV e IX do art. 3°.

O § 5° do mesmo artigo dispõe que a fixação do subs ídio relativo à carga horária

diversa daquela estabelecida nos anexos do projeto deve ser realizada de forma

proporcional, observando-se os valores fixados nas tabelas.

Apesar de não haver direito adquirido em relação ao regime jurídico, conforme

entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, o art. 5° do projeto dispõe que o

servidor abrangido pela proposição poderá retornar ao regime remuneratório anterior,

desde que o pedido seja feito no prazo de 90 dias, contados do primeiro pagamento

de sua remuneração por subsídio.

Ressalte-se que tal opção somente será conferida ao servidor que, na data de

publicação da lei, for integrante de carreira abrangida pelo projeto. O § 2° do citado

artigo determina que o servidor que manifestar tal opção não fará jus ao subsídio e

perceberá a sua remuneração com base nas vantagens a que fizer jus em 28/2/2011

e consideradas para a realização do posicionamento previsto no art. 4°. O § 3° prevê

a decadência do direito de retorno do servidor ao regime remuneratório anterior se a

manifestação expressa não for realizada no prazo estipulado.

O § 5° do mesmo artigo dispõe que, após a fixação d o subsídio, caso ocorra

concessão, revogação ou anulação, judicial ou administrativa, de vantagens com

vigência anterior a 1°/3/2011, deverá ser revisto o  posicionamento de que trata o art.

4° e renovado o prazo de opção pelo retorno ao regi me anterior.

O projeto em estudo contempla, em seu art. 6°, a po ssibilidade de retorno ao

regime de subsídio pelo servidor que fizer a opção prevista no art. 5°. Caso seja

realizada, tal opção será irretratável e deverá observar o disposto nos §§ 2°, 4° e 6°

do art. 4° do projeto.

O art. 7°, por sua vez, prevê que as disposições do  projeto em tela aplicam-se ao

servidor inativo, ao servidor afastado preliminarmente à aposentadoria que faça jus à

paridade, ao detentor de função pública de que trata o art. 4° da Lei n° 10.254, de

20/7/90, cuja remuneração ou provento tiver como referência os valores aplicáveis às
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carreiras de que tratam os incisos I e II do art. 1° do projeto. No caso do detentor de

função pública, o valor do subsídio será fixado de acordo com os valores constantes

nos anexos, observando-se a proporcionalidade em relação à carga horária.

O projeto de lei em exame também modifica a forma de ingresso na carreira de

Professor da Educação Básica e revoga o inciso I do art. 12 da Lei n° 15.293, de

5/8/2004, e extingue, com a vacância, os níveis T1 e T2 da tabela de subsídio

constante no Anexo I.

Os arts. 12 e 13 preveem, respectivamente, que os cargos de Diretor de Escola e

os cargos de provimento em comissão de Secretário de Escola neles especificados

também passam a ser remunerados por subsídio, no qual ficam incorporadas as

parcelas que menciona.

O art. 17 do projeto em tela prevê que o servidor em exercício de cargo de

provimento em comissão perceberá a remuneração do cargo na forma de subsídio, e

o art. 18 extingue a Gratificação por Desempenho Escolar – GDE –, de que trata a Lei

n° 17.006, de 25/9/2007.

Feitas tais considerações e com o objetivo de aprimorar o projeto de lei sob a ótica

jurídica e constitucional, bem como atender às solicitações feitas pelo Poder

Executivo para adequação do texto da norma às suas necessidades, apresentamos o

Substitutivo n° 1, ao final deste parecer, sobre o qual passaremos a discorrer.

No art. 2° do projeto, passam a constar como parcel as a serem incorporadas ao

subsídio não apenas os proventos, mas também a remuneração básica. No inciso III,

alínea “c”, foi retificada a remissão legal da gratificação de dedicação exclusiva. No

parágrafo único do mesmo artigo, foi modificada a numeração dos incisos, com a

exclusão dos proventos, já incluídos nos incisos do “caput”.

No art. 3º, foi excluída a vantagem pessoal de que trata o § 4° do art. 1° da Lei n°

14.683, de 30/7/2003, bem como qualquer vantagem decorrente de apostilamento

integral ou proporcional em cargo de provimento em comissão, acrescentada no rol

do parágrafo único do art. 2°, de maneira que tal v antagem seja incorporada ao valor

do subsídio.

No art. 3°, foram renumerados os incisos e incluída  a gratificação temporária

estratégica no rol das vantagens que não são incorporadas pelo subsídio.
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O § 2° do art. 4° passou a § 1°, com nova redação, assegurando a irredutibilidade

de vencimentos, de conformidade com o entendimento pacífico do Supremo Tribunal

Federal. O § 3° passou a § 2°.

O inciso III do art. 4° passou a § 3°, prevendo que  o posicionamento deve resultar,

ainda, em acréscimo de, no mínimo, 5% sobre o valor da remuneração percebida

pelo servidor em 28/2/2011. Assim, se o posicionamento não implicar o acréscimo

mínimo de 5% sobre o valor da remuneração, devem ser acrescidos à vantagem

pessoal nominalmente identificada, indicada no § 1°, o valor necessário para atingir o

referido percentual.

O § 1° do art. 4° passou a § 4°, com nova redação. Prevê que, para fins do disposto

no § 3º, serão excluídos os valores das vantagens enumeradas nos incisos I, II, VI,

VII, XI e XII do art. 3º, bem como abonos salariais e parcelas decorrentes de acerto

de valores eventuais ou atrasados.

O § 4° do art. 4º teve o conteúdo desmembrado nos § § 5º e 6º, além de nova

redação. O texto original do § 5° passou a § 7°, es tabelecendo previsão que visa a

atender às peculiaridades das carreiras tratadas na proposição. Isso porque

determina que a fixação do valor a ser percebido pelo servidor cuja carga horária seja

diversa daquelas estabelecidas nos anexos deverá ser proporcional aos valores

fixados nas tabelas de subsídio.

O § 6° do citado artigo não sofreu alteração de con teúdo e passou a constituir o §

8°. Os arts. 5°, 6°, 7°, 8° e 9° também não sofrera m alteração de conteúdo, exceto no

que tange ao inciso II do art. 9°, ao qual é dada n ova redação para a inclusão do

termo “substituições eventuais de docentes” como compreendida na carga horária

semanal do cargo ao qual se refere. Outra exceção é o “caput” do art. 5°, no qual foi

expressamente incluída a informação de que a opção a que se refere o dispositivo

somente poderá ser feita pelo servidor que, na data de publicação da lei, seja

integrante das carreiras no artigo referidas. Além disso, foi alterada a redação do seu

§ 2º, para constar, de forma expressa, que deve ser computado, para todos os fins, o

tempo decorrido entre a data do primeiro pagamento pelo regime de subsídio e a data

da opção.

Por fim, procedemos à correção das tabelas constantes no Anexo II, item II. 1, uma
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vez que figurava a expressão “30 horas” na tabela referente à carga horária de 24

horas e a expressão “24 horas” na tabela referente à carga horária de 30 horas.

Ressaltamos que a implementação das medidas previstas na proposição acarretará

aumento da despesa com pessoal, conforme se verifica nas tabelas que fixam o

subsídio. Desse modo, necessária se faz a observância da Lei Complementar Federal

nº 101, de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, que, em seu art. 18,

conceitua despesa com pessoal e estabelece limites para os referidos gastos nos

arts. 19 e 20.

O art. 16 da LRF exige que qualquer ato que acarrete aumento de despesa seja

acompanhado da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que

deve entrar em vigor e nos dois exercícios subsequentes, bem como da declaração

do ordenador de despesa de que o aumento pretendido tem adequação orçamentária

e financeira com a Lei Orçamentária Anual, compatibilidade com o Plano Plurianual

de Ação Governamental e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Cabe-nos destacar que, por ser este um ano eleitoral, o reajuste pretendido deve

atender, ainda, aos preceitos da Lei Federal nº 9.504, de 30/9/97, conhecida como

Lei das Eleições, e ao disposto no art. 21 da LRF, segundo o qual torna-se “nulo de

pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal expedido nos

cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou

órgão”. O mesmo artigo considera “nulo de pleno direito o ato que provoque aumento

de despesa com pessoal sem atender às exigências dos arts. 16 e 17”.

Desse modo, o prazo-limite para a aprovação da lei no âmbito do Poder Executivo

estadual, para os efeitos da LRF, será o dia 4/7/2010, desde que cumpridos todos os

requisitos previstos na referida lei complementar.

Infere-se que a LRF tem o escopo de impedir que, em fim de mandato, o titular de

Poder ou órgão pratique atos que aumentem o total de despesa com pessoal,

comprometendo o orçamento subsequente ou, até mesmo, superando o limite

imposto pela lei, ficando para o sucessor a incumbência de adotar as medidas

necessárias para alcançar o ajuste. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro:

“Assim, nada impede que atos de investidura sejam praticados ou vantagens

pecuniárias sejam outorgadas desde que haja aumento de receita que permita manter
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o órgão ou Poder no limite estabelecido no art. 20 ou desde que o aumento da

despesa seja compensado com atos de vacância ou outras formas de diminuição da

despesa com pessoal”. (“Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal”, 4ª ed.,

2009.)

A esse respeito, informamos que a adequação da proposição em tela aos

comandos da LRF, bem como a análise do relatório de impacto financeiro,

encaminhado por meio do OF. GAB. SEC. N° 534/2010, de 21/6/2010, serão feitas

pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária no momento oportuno.

Quanto ao disposto na Lei das Eleições, o inciso VIII do art. 73, combinado com o

art. 7º, proíbe que qualquer agente público, nos 180 dias antes do pleito (a partir de

6/4/2010, conforme a Resolução nº 23.089, do Tribunal Superior Eleitoral) e até a

posse dos eleitos, realize, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração

dos servidores públicos a qual exceda a recomposição da perda de seu poder

aquisitivo ao longo do ano da eleição.

Contudo, a proposição em tela não cuida de uma recomposição anual de

vencimentos, mas sim da mudança do regime remuneratório com reestruturação de

carreiras. Sobre o tema, destacamos o entendimento do Ministro Fernando Neves, do

Tribunal Superior Eleitoral:

“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”. (Res. nº 21.054, de 2/4/2002, do TSE.)

É importante lembrar que, conforme a mensagem que encaminha o projeto de lei

em análise, um dos objetivos consiste em “reduzir as disparidades entre as

remunerações de servidores com a mesma função” e tentar assegurar a retenção de

profissionais mais qualificados. O Tribunal Superior Eleitoral, em outra oportunidade,

manifestou-se sobre o assunto, entendendo que tal medida não se confunde com a

revisão geral anual de remuneração:

“A revisão geral de remuneração deve ser entendida como sendo o aumento

concedido em razão do poder aquisitivo da moeda e que não tem por objetivo corrigir

situações de injustiça ou de necessidade de revalorização profissional de carreiras
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específicas”. (Res. nº 21.296, de 12/11/2002, do TSE.)

Incluímos ainda no substitutivo apresentado a solicitação do Sindicato dos

Professores da previsão de concessão de reajuste anual dos subsídios dos

servidores de que trata o art. 1º.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.689/2010 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1

Fixa o subsídio das carreiras do Grupo da Educação Básica do Poder Executivo e

do pessoal civil da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Passam a ser remunerados por subsídio, fi xado em parcela única, os

servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das seguintes carreiras do

Poder Executivo:

I – Professor de Educação Básica – PEB –, Especialista em Educação Básica –

EEB –, Analista de Educação Básica – AEB –, Assistente Técnico de Educação

Básica – ATB –, Assistente Técnico Educacional – ATE –, Analista Educacional –

ANE –, Assistente de Educação – ASE – e Auxiliar de Serviços de Educação Básica –

ASB –, de que trata a Lei n° 15.293, de 5 de agosto  de 2004;

II – Professor de Educação Básica da Polícia Militar – PEBPM –, Especialista em

Educação Básica da Polícia Militar – EEBPM –, Analista de Gestão da Polícia Militar –

AGPM –, Assistente Administrativo da Polícia Militar – ASPM – e Auxiliar

Administrativo da Polícia Militar – AAPM –, de que trata a Lei n° 15.301, de 10 de

agosto de 2004.

Parágrafo único – Os valores dos subsídios das carreiras de que tratam os incisos I

e II do "caput" deste artigo são os constantes nos Anexos I e II desta lei, fixados em

parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio

e verba de representação ou outra espécie remuneratória, ressalvado o disposto no

art. 3°.

Art. 2° – No valor do subsídio de que trata esta le i estão incorporadas as parcelas
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do regime remuneratório anterior abaixo especificadas, atribuídas às seguintes

carreiras:

I – Professor de Educação Básica:

a) vencimento básico ou provento básico;

b) gratificação de incentivo à docência a que se referem o art. 284 da Constituição

do Estado e os arts. 2° e 4° da Lei n° 8.517, de 9 de janeiro de 1984;

c) gratificação de educação especial prevista no art. 169 da Lei n° 7.109, de 13

outubro de 1977;

d) gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei n° 7.109, de 1977;

e) gratificação por regime especial de trabalho prevista no art. 145 da Lei n° 7.109,

de 1977, e no art. 72 da Lei n° 11.050, de 19 de ja neiro de 1993;

II – Especialista em Educação Básica:

a) vencimento básico ou provento básico;

b) gratificação de função a que se refere o art. 7° da Lei n° 11.091, de 4 de maio de

1993;

c) gratificação de educação especial prevista no art. 169 da Lei n° 7.109, de 1977;

d) gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei n° 7.109, de 1977;

e) gratificação por regime especial de trabalho prevista no art. 145 da Lei n° 7.109,

de 1977, e no art. 72 da Lei n° 11.050, de 1993;

III – Analista Educacional no exercício da função de inspeção escolar:

a) vencimento básico ou provento básico;

b) gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei n° 7.109, de 1977;

c) gratificação de dedicação exclusiva de que trata o § 1º do art. 5º da Lei nº

10.797, de 7 de julho de 1992, e o art. 31 da Lei nº 15.293, de 5 agosto de 2004;

IV – Professor de Educação Básica da Polícia Militar:

a) vencimento básico ou provento básico;

b) gratificação de incentivo à docência a que se referem o art. 284 da Constituição

do Estado e o art. 2° da Lei n° 8.517, de 1984;
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c) gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei n° 7.109, de 1977;

d) adicional de assistência pedagógica previsto no art. 6° da Lei n° 11.432, de 19 de

abril de 1994;

e) gratificação por regime especial de trabalho prevista no art. 145 da Lei n° 7.109,

de 1977, e no art. 72 da Lei n° 11.050, de 1993;

V – Especialista em Educação Básica da Polícia Militar:

a) vencimento básico ou provento básico;

b) gratificação de função a que se refere o art. 7° da Lei n° 11.091, de 1993;

c) gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei nº 7.109, de 1977;

d) adicional de assistência pedagógica previsto no art. 6° da Lei n° 11.432, de 1994;

e) gratificação por regime especial de trabalho prevista no art. 145 da Lei n° 7.109,

de 1977, e no art. 72 da Lei n° 11.050, de 1993;

VI – Analista Educacional, Analista de Educação Básica, Assistente Técnico

Educacional, Assistente da Educação, Assistente Técnico de Educação Básica,

Auxiliar de Serviços de Educação Básica, Analista de Gestão da Polícia Militar,

Assistente Administrativo da Polícia Militar e Auxiliar Administrativo da Polícia Militar:

a) vencimento básico ou provento básico;

b) gratificação por regime especial de trabalho prevista no art. 72 da Lei n° 11.050,

de 1993.

Parágrafo único – Além das parcelas previstas no “caput” deste artigo, o subsídio

de que trata esta lei incorpora as demais vantagens pecuniárias a que fizer jus o

servidor, em especial:

I – adicionais por tempo de serviço previstos nos arts. 112 e 113 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT – da Constituição do Estado;

II – vantagem pessoal prevista no § 3° do art. 1° d a Lei n° 10.470, de 15 de abril de

1991, e no art. 1º da Lei nº 13.694, de 1º de setembro de 2000;

III – auxílio-alimentação previsto no Decreto n° 37 .283, de 3 de outubro de 1995;

IV – adicional de desempenho previsto no art. 31 da Constituição do Estado e na

Lei nº 14.693, de 30 de julho de 2003;
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V – vantagem pessoal de que trata o art. 49 da Lei n° 15.293, de 2004;

VI – vantagem temporária incorporável – VTI –, prevista na Lei n° 15.787, de 27 de

outubro de 2005;

VII – parcela de complementação remuneratória do magistério – PCRM –, prevista

no art. 4º da Lei n° 17.006, de 25 de setembro de 2 007;

VIII – auxílio-transporte de que trata o art. 48 da Lei n° 17.600, de 1º de julho de

2008;

IX – vantagem pessoal de que trata o § 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 30 de julho

de 2003, bem como qualquer outra vantagem decorrente de apostilamento integral ou

proporcional em cargo de provimento em comissão.

Art. 3° – A remuneração por subsídio não exclui per cepção de vantagens de

natureza indenizatória e das seguintes espécies remuneratórias, nos termos da

legislação específica:

I – gratificação natalina;

II – adicional de férias;

III – adicional de insalubridade;

IV – adicional de periculosidade;

V – adicional noturno;

VI – adicional pela prestação de serviço extraordinário;

VII – parcelas de caráter eventual, relativas à extensão de carga horária, de que

tratam o art. 35 da Lei n° 15.293, de 2004, e o art . 8º-B da Lei n° 15.301, de 2004;

VIII – abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição

Federal, o § 5° do art. 2° e o § 1° do art. 3° da E menda Constitucional Federal n° 41,

de 19 de dezembro de 2003;

IX – espécies remuneratórias percebidas pelo exercício de cargo de provimento em

comissão ou de função de confiança;

X – gratificação temporária estratégica;

XI – prêmio por produtividade;

XII – férias-prêmio convertidas em espécie, nos termos do art. 117 do ADCT da

Constituição do Estado.

Art. 4° – Os servidores das carreiras de que tratam  os incisos I e II do art. 1° serão
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posicionados nas tabelas estabelecidas nos Anexos I e II, conforme a respectiva

carga horária e observados os seguintes critérios:

I – para a definição do nível da tabela em que ocorrerá o posicionamento, será

observado o requisito de escolaridade do cargo ocupado pelo servidor em 28 de

fevereiro de 2011;

II – para a definição do grau em que ocorrerá o posicionamento, será observado o

valor da soma do vencimento básico e das vantagens incorporáveis ao subsídio nos

termos do art. 2°, conforme a remuneração a que fiz er jus o servidor em 28 de

fevereiro de 2011.

§ 1° – A fixação do subsídio de que trata esta lei não poderá resultar em redução da

remuneração percebida legalmente, sendo assegurada aos servidores ativos, aos

inativos e aos pensionistas a percepção de vantagem pessoal nominalmente

identificada, na hipótese de o valor obtido conforme os critérios definidos nos incisos I

e II do “caput” ser superior ao valor do subsídio do último grau do nível em que

ocorrer o posicionamento.

§ 2° – A vantagem pessoal de que trata o § 1° corre sponderá à diferença entre a

soma do vencimento básico e das vantagens incorporáveis a que fizer jus o servidor

em 28 de fevereiro de 2011 e o valor do subsídio do nível e grau em que ocorrer o

posicionamento do servidor.

§ 3° – Caso o posicionamento decorrente da aplicaçã o dos critérios estabelecidos

nos incisos I e II do “caput” não implique acréscimo de no mínimo 5% (cinco por

cento) sobre o valor da remuneração a que fizer jus o servidor em 28 de fevereiro de

2011, fica assegurada a percepção do valor necessário para atingir o valor do referido

percentual por meio de:

I – acréscimo à vantagem pessoal de que trata o § 1°, ou

II – posicionamento em até 2 graus posteriores ao definido na forma do inciso II do

“caput”, caso o servidor não faça jus à vantagem pessoal de que trata o § 1º.

§ 4° – Para os fins do disposto no § 3° serão exclu ídos os valores das vantagens

citadas nos incisos I, II, VI, VII, XI e XII do art. 3°, bem como abonos salariais e

parcelas decorrentes de acerto de valores eventuais ou atrasados.

§ 5° – A vantagem pessoal de que trata o § 1° sujei ta-se exclusivamente à
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atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores do Poder

Executivo e integra a base de cálculo das vantagens de que trata o art. 3º.

§ 6° – Do valor da vantagem pessoal de que trata o § 1° poderão ser deduzidos, na

forma da lei, ulteriores acréscimos pecuniários ao subsídio do servidor.

§ 7° – Caso o servidor cumpra, em 28 de fevereiro d e 2011, carga horária semanal

de trabalho diferente das previstas nas tabelas constantes nos Anexos I e II desta lei,

o valor do subsídio será proporcional à respectiva carga horária.

§ 8° – O posicionamento de que trata o "caput" será  formalizado por meio de

resolução conjunta dos titulares da Secretaria de Estado de Educação – SEE – e da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag.

Art. 5° – O servidor ocupante, na data de publicaçã o desta lei, de cargo das

carreiras a que se refere o art. 1° poderá optar pe lo retorno ao regime remuneratório

anterior à vigência desta lei, no prazo de noventa dias contados da data do primeiro

pagamento de sua remuneração pelo regime de subsídio.

§ 1° – A opção de que trata o "caput" deverá ser fo rmalizada mediante

requerimento, em formulário próprio, encaminhado à unidade de recursos humanos

do órgão ou entidade do servidor ou à Superintendência Regional de Ensino – SRE –

em que estiver lotado.

§ 2° – O servidor que manifestar a opção de que tra ta o "caput” voltará a receber

sua remuneração com base nas vantagens a que fizer jus em 28 de fevereiro de

2011, computando-se, para todos os fins, o tempo decorrido entre a data do primeiro

pagamento pelo regime de subsídio e a data da opção.

§ 3° – A ausência de manifestação do servidor no pr azo previsto no "caput"

implicará a decadência do direito de opção pelo regime remuneratório anterior.

§ 4° – A opção de que trata o "caput" surtirá efeit os a partir do primeiro dia do mês

seguinte ao do protocolo do requerimento.

§ 5° – Caso ocorra, após a fixação do subsídio, a c oncessão, a revogação ou a

anulação, judicial ou administrativa, de vantagens com vigência anterior a 1º de

março de 2011, será revisto o posicionamento de que trata o art. 4º, e renovado o

prazo estabelecido no "caput".

Art. 6° – O servidor que manifestar a opção pelo re gime remuneratório anterior, nos
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termos do art. 5°, poderá requerer seu retorno ao r egime de subsídio estabelecido

nesta lei.

§ 1° – O retorno ao regime de subsídio poderá ser r equerido em determinado

período de cada ano e conforme procedimento a serem definidos por resolução

conjunta dos titulares da Seplag e da SEE.

§ 2° – A opção pelo retorno ao regime de subsídio, na forma do "caput", é

irretratável e surtirá efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao do protocolo

do requerimento.

§ 3° – Para fins de posicionamento do servidor que optar pelo retorno ao regime de

subsídio, será observado o disposto nos §§ 1° e 5° do art. 4°, a proporcionalidade em

relação à carga horária utilizada para pagamento do vencimento básico do servidor e

os seguintes critérios:

I – para a definição do nível da tabela em que ocorrerá o posicionamento, será

observado o requisito de escolaridade do cargo ocupado pelo servidor na data do

protocolo da opção pelo retorno ao regime de subsídio;

II – para a definição do grau em que ocorrerá o posicionamento, será observado o

valor da soma do vencimento e das vantagens incorporáveis ao subsídio nos termos

do art. 2°, conforme a remuneração a que fizer jus o servidor na data do protocolo da

opção pelo retorno ao regime de subsídio.

§ 4° – Para o servidor que optar pelo retorno ao re gime de subsídio, a vantagem

pessoal de que trata o § 1° do art. 4° corresponder á à diferença entre a soma do

vencimento básico e das vantagens incorporáveis a que fizer jus o servidor na data

do protocolo da opção pelo regime de subsídio e o valor do subsídio do nível e grau

em que ocorrer o posicionamento do servidor.

Art. 7° – O disposto nesta lei aplica-se ao servido r inativo e ao afastado

preliminarmente à aposentadoria que fizerem jus à paridade, nos termos da

legislação vigente, bem como ao detentor de função pública de que trata o art. 4° da

Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990, cuja remuner ação ou cujos proventos tiverem

como referência os valores aplicáveis às carreiras a que se referem os incisos I e II

do art. 1°.

Art. 8° – A remuneração do designado para funções c orrespondentes às dos cargos
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das carreiras a que se referem os incisos I e II do art. 1°, nos termos do art. 10 da Lei

nº 10.254, de 1990, terá como referência os valores constantes nos anexos desta lei,

observada a proporcionalidade em relação à carga horária.

Parágrafo único – Fica vedado o acréscimo de qualquer vantagem pecuniária à

remuneração dos designados de que trata o "caput", com exceção daquelas previstas

nos incisos I a X do art. 3°.

Art. 9° – O servidor ocupante de cargo de proviment o efetivo das carreiras de

Professor de Educação Básica e de Professor de Educação Básica da Polícia Militar

que perceber sua remuneração pelo regime de subsídio e estiver em exercício em

unidade escolar da rede pública estadual poderá, nos termos de regulamento, optar

pela ampliação da carga horária de trabalho de vinte e quatro para trinta horas

semanais.

§ 1° – A ampliação de carga horária de que trata o "caput" será condicionada a

aprovação pela Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos, caso o servidor seja

lotado na Secretaria de Estado de Educação, ou, se lotado em outro órgão ou

entidade, da respectiva unidade setorial de recursos humanos.

§ 2° – A carga horária semanal de trabalho de que t rata o "caput" compreenderá:

I – vinte horas destinadas à docência;

II – dez horas destinadas ao planejamento de aulas, a substituições eventuais de

docentes, reuniões e outras atribuições e atividades específicas do cargo, nos termos

de regulamento.

§ 3° – O servidor que ocupar mais de um cargo das c arreiras citadas no "caput"

poderá requerer a ampliação de jornada de apenas um deles.

Art. 10 – O ingresso na carreira de Professor de Educação Básica dependerá da

comprovação do cumprimento dos seguintes requisitos de escolaridade:

I – habilitação específica obtida em curso superior com licenciatura plena ou

graduação com complementação pedagógica, nos termos do edital do concurso

público, para ingresso no nível I, conforme a estrutura prevista no item I.1 do Anexo I

desta lei;

II – habilitação específica obtida em curso superior com licenciatura plena ou

graduação com complementação pedagógica, acumulada com mestrado em
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educação ou em área afim, nos termos do edital do concurso público, para ingresso

no nível IV, conforme a estrutura prevista no item I.1 do Anexo I desta lei.

Art. 11 – Serão extintos os níveis T1 e T2 da tabela de subsídio constante no item

I.1 do Anexo I desta lei quando não houver mais servidores da carreira de Professor

de Educação Básica neles posicionados.

Art. 12 – Os servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão de

Diretor de Escola, a que se refere o inciso I do art. 26 da Lei n° 15.293, de 2004, e de

Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de que trata o art. 8°-D da

Lei n° 15.301, de 10 de agosto de 2004, passam a se r remunerados por subsídio,

fixado em parcela única, no qual ficam incorporadas as seguintes parcelas do regime

remuneratório anterior:

I – vencimento básico ou provento básico;

II – gratificação de dedicação exclusiva, de que trata o “caput” do art. 5° da Lei n°

10.797, de 1992.

Parágrafo único – Os valores dos subsídios dos cargos de que trata o “caput” deste

artigo, fixados em parcela única, são os constantes no Anexo III desta lei, vedado o

acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação

ou outra espécie remuneratória, ressalvado o disposto no art. 3°.

Art. 13 – Os servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão de

Secretário de escola, a que se refere o inciso II do art. 26 da Lei n° 15.293, de 2004,

passam a ser remunerados por subsídio, fixado em parcela única, no qual ficam

incorporados o vencimento básico ou o provento básico.

Parágrafo único – Os valores dos subsídios dos cargos de que trata o “caput” deste

artigo, fixados em parcela única, são os constantes no Anexo IV desta lei, vedado o

acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação

ou outra espécie remuneratória, ressalvado o disposto no art. 3°.

Art. 14 – Aplica-se aos subsídios de que tratam os arts. 12 e 13 desta lei o disposto

no parágrafo único do art. 2° e no art. 7°.

Art. 15 – É assegurada aos servidores de que tratam os arts. 12 e 13 desta lei a

opção pela percepção do subsídio de seu cargo de provimento efetivo acrescido de

percentual do subsídio do cargo de provimento em comissão, nos termos da
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legislação específica.

Art. 16 – Ficam asseguradas ao servidor de que trata o art. 1° desta lei, submetido

ao regime de subsídio, em exercício de cargo de provimento em comissão do Poder

Executivo estadual, as opções remuneratórias estabelecidas na legislação específica,

observado o disposto no parágrafo único do art. 2° desta lei.

Parágrafo único – O servidor de que trata o “caput” deste artigo não fará jus à

percepção do adicional de desempenho e de adicionais por tempo de serviço

concedidos no regime de remuneração anterior à instituição do regime de subsídio,

nem ao cômputo do tempo para a aquisição de novos adicionais.

Art. 17 – Os proventos do servidor aposentado até a data de publicação da Lei n°

14.683, de 30 de julho de 2003, com direito a percepção da remuneração de cargo de

provimento em comissão de Diretor de Escola, Diretor de Escola do Colégio

Tiradentes e Secretário de Escola serão revistos considerando-se a correlação

estabelecida em regulamento.

Parágrafo único – A revisão a que se refere o “caput” não acarretará redução dos

valores dos proventos do servidor aposentado.

Art. 18 – O inciso I do “caput” do art. 29 e os §§ 1° e 2° do art. 30 da Lei n° 15.293,

de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 29 – (...)

I – a do Vice-Diretor de Escola, correspondente a vinte por cento do subsídio do

Professor de Educação Básica, nível I, grau A, de carga horária semanal de trabalho

de trinta horas;

(...)

Art. 30 – (...)

§ 1° – O servidor que perceber a gratificação de fu nção de Vice-Diretor cumprirá

jornada de trabalho semanal de trinta horas.

§ 2° – O Especialista em Educação Básica no exercíc io da função de Vice-Diretor

cumprirá trinta horas semanais, complementando a carga horária de quarenta horas,

quando for o caso, no desempenho da sua especialidade, hipótese em que não fará

jus ao acúmulo de gratificações.”.

Art. 19 – O art. 8º-E da Lei n° 15.301, de 2004, pa ssa a vigorar com a seguinte
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redação:

“Art. 8°-E – A função de Vice-Diretor do Colégio Ti radentes da Polícia Militar será

exercida por servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou detentor de função

pública das carreiras de Professor de Educação Básica da Polícia Militar e de

Especialista em Educação Básica da Polícia Militar.

§ 1° – O servidor que perceber a gratificação de fu nção de Vice-Diretor,

correspondente a vinte por cento do subsídio do Professor de Educação Básica, nível

I, grau A, de carga horária semanal de trabalho de trinta horas, cumprirá jornada de

trabalho semanal de trinta horas.

§ 2° – O Especialista em Educação Básica da Polícia  Militar no exercício da função

de Vice-Diretor complementará a carga horária de quarenta horas semanais, quando

for o caso, no desempenho de sua especialidade.

Art. 20 – Fica extinta a Gratificação por Desempenho Escolar – GDE –, de que trata

a Lei n° 17.006, de 25 de setembro de 2007.

Art. 21 – O Poder Executivo Estadual regulamentará, no prazo de seis meses

contados da data de publicação desta lei, os procedimentos relativos à concessão da

certificação exigida para promoção ao nível III da carreira de Professor de Educação

Básica, conforme a estrutura prevista no item I.1 do Anexo I desta lei.

Art. 22 – A aplicação do disposto nesta lei está condicionada à observância dos

limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 23– Os valores dos subsídios dos servidores de que trata o art. 1º desta lei

serão reajustados anualmente, a partir do exercício financeiro seguinte ao do início de

sua vigência, observado o disposto no art. 22.

Art. 24 – Ficam revogados o inciso I do art. 12 da Lei n° 15.293, de 2004, e o art. 6°

da Lei n° 17.006, de 25 de setembro de 2007.

Art. 25 – Esta lei entra em vigor em 1° de março de  2011.

Anexo I

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº , de de de 2010)

I.1 – CARREIRA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Carga horária semanal de trabalho: 24 horas

* - A carreira de Professor de Educação Básica, carga horária 24 horas semanais,
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foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Professor de Educação Básica, carga horária 30 horas semanais,

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

I.2 – CARREIRA DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA

Carga horária semanal de trabalho: 24 horas

* - A carreira de Especialista em Educação Básica, carga horária 24 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Especialista em Educação Básica, carga horária 40 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

I.3 – CARREIRA DE ANALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Analista de Educação Básica, carga horária 30 horas semanais, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Analista de Educação Básica, carga horária 40 horas semanais, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

I.4 – CARREIRA DE ANALISTA EDUCACIONAL

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Analista Educacional, carga horária 30 horas semanais, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Analista Educacional, carga horária 40 horas semanais, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

I.5 – CARREIRA DE ANALISTA EDUCACIONAL (com função de inspeção escolar)

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Analista Educacional (com função de inspeção escolar), carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

I.6 – CARREIRA DE ASSISTENTE TÉCNICO EDUCACIONAL

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas
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* - A carreira de Assistente Técnico Educacional, carga horária 30 horas semanais,

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Assistente Técnico Educacional, carga horária 40 horas semanais,

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

I.7 – CARREIRA DE ASSISTENTE TÉCNICO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Assistente Técnico de Educação Básica, carga horária 30 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Assistente Técnico de Educação Básica, carga horária 40 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

I.8 – CARREIRA DE ASSISTENTE DA EDUCAÇÃO

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Assistente da Educação, carga horária 30 horas semanais, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Assistente da Educação, carga horária 40 horas semanais, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

I.9 – CARREIRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Auxiliar de Serviços de Educação Básica, carga horária 30 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Auxiliar de Serviços de Educação Básica, carga horária 40 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

Anexo II

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº , de de de 2010)

II.1 – CARREIRA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA POLÍCIA

MILITAR

Carga horária semanal de trabalho: 24 horas
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* - A carreira de Professor de Educação Básica da Polícia Militar, carga horária 24

horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Professor de Educação Básica da Polícia Militar, carga horária 30

horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

II.2 – CARREIRA DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA DA POLÍCIA

MILITAR

Carga horária semanal de trabalho: 24 horas

* - A carreira de Especialista em Educação Básica da Polícia Militar, carga horária

24 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Especialista em Educação Básica da Polícia Militar, carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

II.3 – CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO DA POLÍCIA MILITAR

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Analista de Gestão da Polícia Militar, carga horária 30 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

II.4 – CARREIRA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Assistente Administrativo da Polícia Militar, carga horária 30 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

II.5 – CARREIRA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Auxiliar Administrativo da Polícia Militar, carga horária 30 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.6.2010.

Anexo III

(a que se refere o art. 19 da Lei nº , de de de 2010)

* - O Anexo III foi publicado na edição do “Diário do Legislativo” do dia 24.6.2010.

Anexo IV

(a que se refere o art. 13 da Lei nº , de de de 2010)

* - O Anexo IV foi publicado na edição do “Diário do Legislativo” do dia 24.6.2010.
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Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Delvito

Alves - Gilberto Abramo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.670/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 509/2010, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Abaeté o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/6/2010 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e

188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.670/2010 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Abaeté um imóvel com área de 2.400m², situado na Rua

Joaquina do Pompeu, nº 600, Centro, nesse Município, registrado sob o nº 22.722, a

fls. 105 do Livro 3-AD, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Abaeté.

A transferência de patrimônio do Estado, ainda que para outro ente da Federação,

deve obedecer ao art. 18 da Constituição mineira, que exige autorização desta

Assembleia Legislativa para sua efetivação. No âmbito infraconstitucional, a Lei

Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e

institui normas para licitações e contratos da administração pública, no art. 17, impõe,

além da referida autorização, a necessidade de existência de interesse público

devidamente justificado.

Cabe ressaltar que o parágrafo único do art. 1º do projeto destina o imóvel ao

funcionamento de escola municipal, em benefício daquela comunidade,

especialmente do segmento escolar.

Ainda com o propósito de proteger o interesse coletivo, o art. 2º determina que o

bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da
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lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação

prevista.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.670/2010.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Antônio Júlio - Delvito

Alves - Sebastião Costa - Célio Moreira - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.670/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Governador do Estado e visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a sua possível

repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, VII,

“d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.670/2010 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Abaeté um imóvel com área de 2.400m², situado na Rua

Joaquina do Pompeu, nº 600, nesse Município.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o parágrafo único do art.

1º do projeto estabelece que o terreno será utilizado para o funcionamento de escola

municipal; e o art. 2º prevê sua reversão ao patrimônio do Estado se, no prazo de

cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido

dada essa destinação.

A autorização legislativa para a alienação de bem público é exigência da Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
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Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode

ser realizada com a referida autorização.

O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.670/2010, no 1º

turno.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.671/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 510/2010, o Governador do Estado encaminhou a

esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por escopo alterar a destinação do

imóvel de que trata a Lei nº 18.568, de 9/12/2009, que autoriza o Poder Executivo a

doar ao Município de Itambacuri o imóvel que especifica e dá outra providência.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/6/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão, 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.

Fundamentação

A Lei nº 18.568, de 9/12/2009, autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Itambacuri imóvel com área de 195.760m2, situado na Praça Tenente Lages, s/nº, no

mesmo Município, para, de acordo com o parágrafo único do art. 1º, destiná-lo ao

atendimento de crianças carentes e portadoras de necessidades especiais,

observadas as prerrogativas da Resolução Conjunta nº 18 do Conselho Estadual dos

Direitos da Criança e do Adolescente e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social de 21/3/2006.
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Pretende o Projeto de Lei nº 4.671/2010 acrescentar à redação do parágrafo único

do art. 1º permissão para que o bem possa ser utilizado também para o uso em

políticas sociais, na promoção da saúde e da habitação. Por se tratar de área

extensa, a modificação pretende ampliar as possibilidades de sua utilização de

acordo com o interesse manifestado pela administração municipal.

Ademais, o art. 2º do projeto estabelece que o imóvel reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da publicação da nova lei, não lhe

tiver sido dada a destinação de uso em políticas sociais, na promoção da saúde e da

habitação.

Nesse ponto, é importante observar que essa cláusula entra em conflito com o art.

2º da Lei nº 18.568, que prevê a reversão se, findo o prazo de cinco anos contados

da lavratura da escritura pública de doação, não for ele utilizado para o atendimento

de crianças carentes e portadoras de necessidades especiais. Ou seja, o mesmo

imóvel poderá reverter ao patrimônio do Estado por motivos e ao fim de prazos

diferentes. Em decorrência disso, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo

nº 1, que estende o prazo de cinco anos, agora contado da publicação da nova lei,

para a utilização do imóvel de acordo com o que ela prevê; revoga o art. 2º da Lei nº

18.568 e faz as necessárias adequações do texto do projeto à técnica legislativa.

Saliente-se que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância

obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública prepondera o

que é conveniente para a coletividade; por isso, nas proposições em que esta Casa

autoriza a alienação de bens estaduais, como determina o art. 18 da Constituição do

Estado e o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a existência de tal salvaguarda

encontra-se nas cláusulas de destinação e de reversão.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.671/2010 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 18.568, de 9 de dezembro de

2009, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itambacuri o imóvel que

especifica, e dá outra providência.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O imóvel de que trata a Lei n° 18.568, de  9 de dezembro de 2009, passa a

destinar-se ao atendimento de crianças carentes e portadoras de necessidades

especiais, observadas as prerrogativas da Resolução Conjunta nº 18 do Conselho

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social, de 21 de março de 2006, e ao uso em políticas sociais, na

promoção da saúde e da habitação.

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° 18.568,  de 2009.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Antônio Júlio - Delvito Alves -

Sebastião Costa - Célio Moreira - Gilberto Abramo.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 4.671/ 2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa alterar a

destinação do imóvel de que trata a Lei nº 18.568, de 9/12/2009, que autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Itambacuri o imóvel que especifica e dá outra

providência.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

esta a considerou jurídica, constitucional e legal na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.671/2010 pretende alterar o disposto no parágrafo único do

art. 1º da Lei nº 18.568, de 9/12/2009, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
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Município de Itambacuri imóvel com área de 195.760m2, situado na Praça Tenente

Lages, s/nº, no mesmo Município, para o atendimento de crianças carentes e

portadoras de necessidades especiais, observadas as prerrogativas da Resolução

Conjunta nº 18 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e da

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, de 21/3/2006.

Com a alteração proposta pela proposição em análise, o imóvel deverá ser utilizado

também para políticas sociais, na promoção da saúde e habitação. Permanece assim

vinculado ao interesse público que fundamentou sua doação.

Cabe ressaltar que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça, tem o objetivo de adequar o texto do projeto à técnica legislativa e revogar

o art. 2º da Lei nº 18.568, que contém cláusula de reversão relacionada à finalidade

anterior.

Com essas adequações, a proposição atende aos preceitos legais que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar

despesas para o erário e não acarretar repercussão na Lei Orçamentária, por tratar

tão somente de alterar a finalidade para que o bem foi doado e estabelecer nova

cláusula de reversão. Encontra-se, pois, em conformidade com o § 2º do art. 105 da

Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.671/2010, no 1°

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Inácio Franco - Lafayette de Andrada - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.688/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 513/2010, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao
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Município de Patrocínio o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/6/2010 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e

188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.688/2010 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Patrocínio imóvel com área de 10.000m², situado no lugar

denominado Estação do Salitre, Distrito de Serra do Salitre, no mesmo Município,

registrado sob o nº 6.553, a fls. 72 do Livro 3-K, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Patrocínio.

A transferência de patrimônio do Estado, ainda que para outro ente da Federação,

deve obedecer ao art. 18 da Constituição mineira, que exige autorização desta

Assembleia Legislativa para sua efetivação.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da

administração pública, no art. 17 impõe, além da necessidade da referida autorização,

a da existência de interesse público devidamente justificado.

Observe-se que o parágrafo único do art. 1º do projeto destina o imóvel à

construção de um centro educacional, atendendo a demanda da administração

municipal, que beneficiará a população local, especialmente o segmento estudantil.

Ainda com o propósito de proteger o interesse coletivo, o art. 2º determina que o

bem reverta ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da

lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação

prevista.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.688/2010.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Antônio Júlio - Gilberto
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Abramo - Célio Moreira - Padre João - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.688/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame é do Governador do Estado e visa autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Patrocínio o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a sua possível

repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, VII,

“d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.688/2010 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Patrocínio um imóvel com área de 10.000m², situado no lugar

denominado Estação do Salitre, Distrito de Serra do Salitre, nesse Município.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o parágrafo único do art.

1º do projeto estabelece que o terreno será utilizado para a construção de um centro

educacional; e o art. 2º prevê sua reversão ao patrimônio do Estado se, no prazo de

cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido

dada essa destinação.

A autorização legislativa para a alienação de bem público é exigência da Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode

ser realizada com a referida autorização.

O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.688/2010, no 1º

turno.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Inácio Franco - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.689/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.689/2010 “fixa o subsídio

das carreiras do Grupo da Educação Básica do Poder Executivo Estadual e do

pessoal civil da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/6/2010, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cumpre agora a esta Comissão examinar o mérito do referido projeto de lei.

Fundamentação

A proposição em análise, em seu art. 1º, pretende implementar, no Estado,

subsídio, fixado em parcela única, para os servidores ocupantes de cargos de

provimento efetivo das seguintes carreiras do Poder Executivo, das quais trata a Lei

nº 15.293, de 2004: Professor de Educação Básica, Especialista em Educação

Básica, Analista de Educação Básica, Assistente Técnico de Educação Básica,

Assistente Técnico Educacional, Analista Educacional, Assistente de Educação e

Auxiliar de Serviços de Educação Básica; da mesma forma, as carreiras de Professor

de Educação Básica da Polícia Militar, Especialista em Educação Básica da Polícia

Militar, Analista de Gestão da Polícia Militar, Assistente Administrativo da Polícia

Militar e Auxiliar Administrativo da Polícia Militar, das quais trata a Lei nº 15.301, de

2004.

O governo do Estado, desde 2003, vem organizando os quadros funcionais do

Poder Executivo. Primeiramente, foram editadas, em 2004, leis instituindo as

carreiras específicas desse Poder, as quais compõem os Grupos de Atividade. Após,
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leis instituindo as tabelas de vencimento básico das respectivas carreiras,

escalonados em níveis e graus, levando em consideração a carga horária semanal de

trabalho e o nível de escolaridade dos servidores.

Vem, agora, o projeto em estudo estabelecer novo regime remuneratório para os

profissionais da área da educação básica, fixando subsídio, que será composto pela

incorporação das vantagens de caráter permanente percebidas pelos servidores. Nos

termos da mensagem do Governador que encaminhou o projeto a esta Casa, a

medida em tela visa a “modernizar a estrutura remuneratória das carreiras da

Educação, reduzindo as disparidades entre as remunerações de servidores com a

mesma função (...) O novo modelo tornará a carreira do Magistério mais atraente, o

que contribuirá para a atração e retenção de profissionais mais qualificados”.

Vê-se, pois, que a proposição pretende valorizar os citados profissionais, atribuindo-

lhes salário adequado e reduzindo disparidades existentes nas carreiras.

É ponto pacífico a existência de relação entre remuneração e desempenho

profissional, implicando eficiência do setor público e efetividade nos resultados das

políticas públicas implementadas pelo Estado.

Há que se mencionar, ainda, a importância da educação e da função exercida pelos

professores: a escola é um espaço de aprendizagem, de socialização, de convivência

com outros modelos de referência além da família.

A Comissão de Constituição e Justiça aprimorou o projeto em diversos pontos,

tornando a redação mais clara e precisa, no que toca aos direitos dos servidores das

carreiras da educação e do pessoal civil da polícia militar e ao estabelecimento da

nova forma de remuneração, motivo pelo qual decidimos acatá-lo integralmente.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.689/2010, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Elmiro Nascimento - Neider Moreira -

Lafayette de Andrada - Padre João - Zé Maia.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.689/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

Por meio da Mensagem nº 515/2010, o Governador do Estado encaminhou a esta

Casa Legislativa o projeto de lei em epígrafe, que fixa o subsídio das carreiras do

Grupo da Educação Básica do Poder Executivo Estadual e do pessoal civil da Polícia

Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Inicialmente, o projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do

Substitutivo n° 1, que apresentou.

Em seguida a proposição foi encaminhada à Comissão de Administração Pública,

que opinou por sua aprovação, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de

Constituição e Justiça.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise tem por objetivo reestruturar a carreira e alterar a forma

de remuneração do Grupo da Educação Básica do Poder Executivo Estadual e do

pessoal civil da Polícia Militar. Os anexos trazem as novas tabelas com os valores

para o enquadramento dos servidores e para a progressão na carreira.

Na justificação do projeto, o autor afirma que os valores iniciais de subsídio

propostos para as carreiras do magistério superam o piso salarial profissional

instituído pela Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008. Informa ainda que a

medida visa modernizar a estrutura remuneratória das carreiras da Educação,

reduzindo as disparidades entre as remunerações de servidores com a mesma

função e gerando aumento significativo no salário inicial, tornar a carreira do

magistério mais atraente e reter na carreira profissionais mais qualificados.

Inicialmente, deve-se observar o disposto no art. 169 da Constituição Federal,

segundo o qual a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração só

poderá ser feita se houver prévia e suficiente dotação orçamentária para atender às

projeções de despesa com pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e se houver

autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Ainda nesse sentido, a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF - estabelece:
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“Art. 16 - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que

acarrete aumento da despesa será acompanhada de:

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar

em vigor e nos dois subsequentes;

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação

orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano

plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

§ 1º - Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:

I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica

e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas

todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa

de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;

II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa

que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses

instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.”

As medidas propostas implicarão aumento de despesa com pessoal, e sua

implementação está condicionada aos limites constitucionais e legais.

Em relação à adequação orçamentária, cabe destacar que as medidas propostas

somente surtirão efeito a partir de 1º de março de 2011. Uma vez que a proposta

orçamentária para o exercício de 2011 ainda será elaborada e encaminhada para

tramitação nesta Casa no segundo semestre deste ano, haverá tempo hábil para que

se proceda às adequações que se fizerem necessárias.

Para subsidiar a elaboração deste parecer, foi solicitada ao Executivo a estimativa

do impacto orçamentário-financeiro decorrente da aprovação do projeto em análise.

Por meio do Ofício nº 514/2010, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,

o Poder Executivo informa que o referido impacto será de um bilhão e trezentos

milhões de reais por ano.

De acordo com o art. 20 da LRF, na esfera estadual, a despesa de pessoal do

Poder Executivo não poderá exceder 49% da Receita Corrente Líquida – RCL.

Verificando a execução orçamentária das despesas de pessoal do Executivo, por

meio de consulta ao Armazém Siafi em 21/6/2010, encontramos o percentual de
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comprometimento de 47,11% da RCL, conforme demostrado no quadro a seguir:

Despesa Pessoal Executivo 14.007.167.230,39

RCL 29.733.935.577,99

Percentual LRF 47,11%

Referência RCL: até abril de 2010

Despesa Pessoal Executivo: até abril de 2010

Vale ressaltar que, embora os dados da execução orçamentária demonstrem que

se caminha para o atingimento do limite estabelecido, de 49%, a tendência é que a

relação despesa de pessoal/receita corrente líquida caia em 2010, pois a previsão é

que a arrecadação da receita aumente significativamente, em decorrência de um

crescimento robusto da economia. No primeiro trimestre deste ano, o crescimento do

PIB nacional atingiu o patamar de 9%, em comparação ao mesmo período de 2009.

Já o crescimento do PIB de Minas Gerais foi ainda mais expressivo, atingindo 12,2%.

As projeções econômicas apontam para um crescimento superior a 6% em 2010.

Ainda a esse respeito, a exposição de motivos anexa à Mensagem nº 515/2010,

que encaminha o projeto, traz a informação de que todos os valores de impacto

financeiro decorrente das propostas contidas no projeto foram aprovados pela

Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, tendo em vista a

disponibilidade financeira e orçamentária, bem como os limites de despesas

determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Além disso, o art. 21 do projeto condiciona a aplicação das medidas propostas à

compatibilidade entre o acréscimo nas despesas de pessoal do Poder Executivo e os

limites determinados pelo art. 20 da LRF.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.689/2010, no

primeiro turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Zé Maia, relator - Adelmo Carneiro Leão - Gustavo

Valadares - Lafayette de Andrada - Neider Moreira - Antônio Júlio.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 22/6/2010, as seguintes comunicações:

Do Deputado Sávio Souza Cruz notificando o falecimento do Sr. Antônio Januário

(Camila), ocorrido em 12/6/2010, em Muzambinho. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz notificando o falecimento do Sr. Apolonio Aragon

Alarcom, ocorrido em 13/6/2010, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Gláucia Brandão notificando o falecimento do Sr. José de Sousa

Saramago, ocorrido em 18/6/2010. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2010

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA EM 23/6/2010

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Weliton Prado - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo

Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Carlin Moura

- Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio

Malheiros - Doutor Rinaldo Valério - Durval Ângelo - Getúlio Neiva - Jayro Lessa -

Lafayette de Andrada - Maria Tereza Lara - Padre João - Sávio Souza Cruz - Tenente

Lúcio - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

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

as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 24, às 9 e às 20

horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária também de

amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a

publicada na edição anterior.).

ATA DA 3ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/2/2010

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Lafayette de Andrada e Neider Moreira, membros da Comissão de

Administração Pública; os Deputados Lafayette de Andrada, Ivair Nogueira, Délio

Malheiros (substituindo o Deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da
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Liderança do BPS) e Neider Moreira (substituindo o Deputado Inácio Franco, por

indicação da Liderança do BPS), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, é aprovado, pela Comissão Fiscalização Financeira e Orçamentária, o

parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.142/2010 com a Emenda

nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Zé Maia). Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Inácio Franco - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa -

Zé Maia.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/6/2010

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Sebastião Costa, Antônio Júlio e Délio Malheiros, 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 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

4.611, 4.613, 4.618, 4.623 e 4.626/2010 (Deputado Sebastião Costa); 4.617, 4.625 e

4.627/2010 (Deputado Delvito Alves); 4.612/2010 (Deputado Gilberto Abramo ); 4.609

e 4.616/2010 (Deputado Padre João); 4.610, 4.614, 4.619, 4.621 e 4.624/2010
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(Deputado Chico Uejo); 4.608, 4.622 e 4.628/2010 (Deputado Célio Moreira); 4.607,

4.620 e 4.629/2010 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 4.284, 4.434 e 4.554/2010

(Deputado Antônio Júlio, em virtude de redistribuição). Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O parecer sobre o Projeto de Lei nº

4.075/2010, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de prorrogação de prazo

solicitada pelo relator, Deputado Sebastião Costa. Os pareceres sobre os Projetos de

Lei nºs 4.284 e 4.434/2010, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de

solicitação de prazo regimental pelo relator. Após discussão e votação, é aprovado o

parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 4.359/2010 (relator: Deputado Délio Malheiros, em virtude de

redistribuição). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei

nº 4.597/2010, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado

Antônio Júlio. Neste momento, o Deputado Délio Malheiros retira-se do recinto e o

Presidente registra a presença do Deputado Rômulo Veneroso (substituindo o

Deputado Chico Uejo, por indicação da Liderança do BPS). 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. O Projeto de Lei nº 4.114/2009 é retirado da

pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Delvito Alves, aprovado pela

Comissão. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por

sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos

de Lei nºs 3.727/2009, 4.582, 4.595/2010, este com a Emenda nº 1, 4.599/2010

(relator: Deputado Antônio Júlio, em virtude de redistribuição); 4.232/2010 (relator:

Deputado Delvito Alves); 4.307, 4.586, 4.596/2010, este com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado Rômulo Veneroso, em virtude de redistribuição); 4.475/2010, este com a

Emenda nº 1, 4.578, 4.581, 4.585, 4.594, 4.600, 4.577, 4.579, 4.580, 4.583, 4.592,

4.603/2010 (relator: Deputado Sebastião Costa, os seis últimos em virtude de

redistribuição). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Antônio Júlio,

que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº

4.554/2010, em turno único, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado
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Sebastião Costa. A seguir, o Presidente suspende a reunião para recomposição do

quórum. Verificada a inexistência de quórum, a reunião deixa de ser reaberta e os

Projetos de Lei nºs 4.395, 4.574, 4.587 e 4.593/2010 deixam de ser apreciados. O

Presidente determina a lavratura da ata, agradece a presença dos Deputados

presentes e encerra a reunião.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Antônio Júlio - Sebastião Costa

- Delvito Alves - Padre João.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/6/2010

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

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

Neider Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão, e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios do Sr. Fernando Machado Furtado, acadêmico de

Odontologia da UFMG, solicitando que a Comissão apure a aplicação de recursos

públicos destinados ao Laboratório LabGene-AgroGenética, e do Sr. Marcelo Carlos

Cândido, Juiz de Direito, publicado no “Diário do Legislativo” em 28/5/2010. 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 6.221 a 6.223, 6.225, 6.229,

6.244, 6.246, 6.247 e 6.253/2010, este com a Emenda nº 1. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - João Leite - Padre João - Neider Moreira.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59/2010, EM

16/6/2010

Às 11h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão, Délio Malheiros, Gustavo Valadares, João Leite e Lafayette de Andrada,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad

hoc”, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a reunião e informa que não há

ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da Comissão. A Presidência informa

que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente. A seguir,

determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida

o Deputado Délio Malheiros para atuar como escrutinador. Realizada a votação e a

contagem dos votos, o escrutinador anuncia que foram registradas cinco cédulas de

votação, e que o Deputado Lafayette de Andrada e o Deputado Gustavo Valadares

foram eleitos por unanimidade para os cargos de Presidente e Vice-Presidente,

respectivamente. Em seguida, o Presidente “ad hoc” faz a proclamação dos eleitos,

declara empossado como Presidente o Deputado Lafayette de Andrada e passa-lhe a

Presidência. O Presidente declara empossado como Vice-Presidente o Deputado

Gustavo Valadares. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião extraordinária, conforme edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Gil Pereira.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/6/2010

Às 19h6min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Ruy Muniz e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ruy Muniz, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
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subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a enaltecer o Diretório Acadêmico Jorge Beltrão, da Faculdade de

Direito do Sul de Minas, com sede no Município de Pouso Alegre, pelos 50 anos de

sua criação. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

os Srs. Mauro Flávio Ferreira Brandão, Procurador de Justiça e Ouvidor do Ministério

Público Estadual; Antônio Silva Mariosa, Vice-Prefeito, representando Agnaldo

Perugini, Prefeito Municipal de Pouso Alegre; Frederico Coutinho de Souza,

Presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre; Edson Vieira da Silva,

representando Rafael Tadeu Simões, Diretor da Faculdade de Direito do Sul de

Minas; Leandro de Morais Pereira, Presidente do Diretório Acadêmico Jorge Beltrão;

Geraldo Cunha Leite, advogado, Secretário Geral da OAB-Jovem em Pouso Alegre;

Luiz Tarcísio de Paiva Costa, Vice-Presidente da Fundação Mineira de Ensino,

mantenedora da Faculdade de Direito do Sul de Minas, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

autor do requerimento que deu origem à reunião, para suas considerações iniciais;

logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos dos Deputados João Leite em que solicita sejam recebidos

pela Comissão de Educação integrantes da Comissão de Representação do

seminário legislativo "Esporte, infância e adolescência - Caminhos para a cidadania",

para a entrega do documento final contendo as propostas aprovadas no seminário;

Gláucia Brandão, Ruy Muniz e Dalmo Ribeiro Silva em que solicitam reunião de

audiência pública para debater projeto de lei proposto pelo Governador do Estado o

qual reestrutura as carreiras e o sistema de remuneração dos servidores da rede

pública estadual de ensino. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.
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Ruy Muniz, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Carlin Moura - João Leite.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 61/2010, EM

22/6/2010

Às 9h25min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Padre João e Inácio Franco, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara

aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida, por ser a primeira reunião da

Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o

Vice-Presidente da Comissão, solicita a distribuição das cédulas de votação,

devidamente rubricadas, e convida o Deputado Inácio Franco para atuar como

escrutinador. Feita a apuração dos votos, são eleitos para Presidente o Deputado

Dalmo Ribeiro Silva e para Vice-Presidente o Deputado Padre João, ambos por

unanimidade. Em seguida, o Presidente eleito designa o Deputado Inácio Franco

como relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima a

reunião extraordinária, a ser realizada na mesma data, às 19h45min, com a finalidade

de se apreciar o parecer, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa - Padre João.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

22/6/2010

Às 14h19min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Neider Moreira, Padre João e João Leite (substituindo o Deputado Domingos Sávio,

por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.
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O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.663/2010, cuja relatoria

avocou a si. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 4.663/2010 (relator: Deputado Délio Malheiros). Passa-se

à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.271, 6.301, 6.314, 6.328,

6.339, 6.340, 6.341, 6.349 e 6.350/2010. 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, 22 de junho de 2010.

Délio Malheiros, Presidente.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 22/6/2010

Às 19h22min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Inácio Franco, Lafayette de Andrada e Délio Malheiros (substituindo o

Deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da Liderança do BPS), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé

Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 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 4.663/2010 (relator: Deputado

Lafayette de Andrada). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 23/6/2010

Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ruy Muniz,

Carlin Moura, Dalmo Ribeiro Silva e João Leite (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, a deliberar sobre proposiçoes da Comissão e

a receber integrantes da comissão de representação do seminário legislativo

realizado em novembro de 2009 e intitulado "Esporte, Infância e Adolescência -

Caminhos para a Cidadania", para a entrega do relatório final desse seminário,

elaborado pela mencionada Comissão, e comunica o recebimento de

correspondência do Sr. Alberto Duque Portugal, Secretário de Estado de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior, publicada no “Diário do Legislativo” na data de

18/6/2010. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para receber

a Sra. Anísia Sudário Daniel e os Srs. Amayton Sales Carvalho, Rui Martins Alves

Pereira e Dalton Ribeiro de Carvalho, integrantes da mencionada comissão de

representação, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede

a palavra, para suas considerações iniciais, ao Deputado João Leite, autor do

requerimento que deu origem ao recebimento dos integrantes da referida comissão

de representação. A Presidência passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições, e, logo após, recebe o relatório final da comissão, que sistematiza

as propostas aprovadas no seminário e cujo inteiro teor consta do “hotsite” da

Assembleia Legislativa na internet. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da

reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
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Plenário. A Presidência determina a distribuição em avulso do parecer do relator,

Deputado Ruy Muniz, do Projeto de Lei nº 2.215/2008, em 2º turno, que conclui pela

sua aprovação na forma do vencido em 1º turno com as Emendas nºs 1 a 32. 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 4.487 e

4.492/2010, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.337 e 6.338/2010. 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 em que solicita reunião com

convidados para debater o Projeto de Lei nº 2.245/2004, de autoria do Deputado

Federal Reginaldo Lopes, que regulamenta a profissão de Tecnólogo e dá outras

providências, em tramitação no Congresso Nacional; Carlin Moura em que solicita

seja encaminhado à Seplag pedido de informações sobre as alterações na legislação

relativa à Fundação Helena Antipoff, que objetivam, entre outras questões, a

adequação da jornada de trabalho dos servidores da entidade, conforme documento

da lavra de sua Presidente, apresentado pelo requerente. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para reunião extraordinária a ser realizada nesta data, às 18h,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Ruy Muniz, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Carlin Moura.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 4.689/2010

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 22 a seguinte redação:

“Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros

imediatos.”.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.
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Weliton Prado

Justificação: A emenda ora apresentada visa aperfeiçoar a proposição e assegurar

a implantação da nova proposta de remuneração ainda no corrente ano. Ora, o Piso

Salarial Profissional Nacional do Magistério Público, conforme dispõe a Lei Federal nº

11.738, de 16/7/2008, deveria estar implementado no Estado, como vencimento

inicial das carreiras, desde o dia 1º/1/2010, no valor de R$1.312,26.

Inobstante, os valores das carreiras iniciais dos professores da educação básica

não ultrapassam o valor de um salário mínimo. É inaceitável que o Estado de Minas

Gerais, uma das três maiores economias do País, pague menos de um salário

mínimo aos educadores, auxiliares de serviço e técnicos da educação. Só para

exemplificar, os professores das séries iniciais tentam sobreviver com vencimentos de

R$360,00. Os educadores do ensino fundamental e médio, com escolaridade de nível

superior, recebem R$508,00.

Ora, após uma longa negociação, que só ocorreu após a pressão feita pelos

professores com a paralisação das atividades durante quase 50 dias, faz-se

necessário que o Estado apresente medidas imediatas de valorização dos

trabalhadores.

A Lei Federal nº 9.504, de 30/9/97, veda a “revisão geral da remuneração dos

servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao

longo do ano da eleição, a partir de 6 de abril de 2010.”

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”.

Portanto, é possível atender as demandas de carreiras isoladas que não

representem reajuste geral e aplicar a proposta em análise imediatamente. Afinal, em

2006, neste mesmo período, o então Governador Aécio Neves concedeu reajustes e

benefício a servidores de diferentes carreiras: Lei nº 16.198, de 26/6/2006 –

gratificação dos pilotos; Lei Complementar nº 92, de 23/6/2006 – tabelas de

vencimento de Defensor Público, de Procurador do Estado e de Advogado

Autárquico, e outros; Lei nº 16.192, de 23/6/2006 – beneficiou o Secretário Particular
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do então Governador Aécio Neves e tratou dos valores das funções gratificadas; Lei

nº 16.180, de 16/6/2006 – gratificação por exposição a agentes nocivos à saúde de

30% para membros do Ministério Público; Lei nº 16.134, de 26/5/2006 – vencimento

dos servidores do TCE; Lei nº 16.114, de 18/5/2006 – subsídio dos membros do

Poder Judiciário; Lei nº 16.079, de 26/4/2006 – subsídio dos membros do Ministério

Público; Lei nº 16.076, de 26/4/2006 – remuneração do pessoal da PM.

Destarte, não há razões para que o projeto entre em vigor apenas em março de

2011. O que esta emenda pretende é justamente corrigir esse equívoco, essa

injustiça.

EMENDA N° 2

Acrescente-se onde convier:

“Art. .... - O Poder Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa, no prazo de

cento e oitenta dias a contar da data de vigência desta lei, projeto sobre a concessão

de gratificação de periculosidade de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a

remuneração dos servidores que fazem jus ao benefício.”.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Weliton Prado

Justificação: O Projeto de Lei nº 4.689/2010, ora em análise, cita várias

gratificações e vantagens remuneratórias, como o adicional de periculosidade,

mesmo ainda não sendo pago aos servidores que fazem jus. Portanto, esta emenda

visa corrigir tal ilegalidade e inconstitucionalidade do Executivo, estabelecendo um

prazo para que seja enviado à Assembleia Legislativa projeto sobre a concessão da

gratificação.

Diversos Estados da Federação, como Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande

do Sul, além do Distrito Federal, reconhecem de fato e de direito, a gratificação

periculosidade, em percentual que chega a 230% da remuneração.

Não resta dúvida, portanto, quanto à juridicidade, da legalidade ou da

constitucionalidade de tal dispositivo que visa reparar a injustiça cometida contra os

servidores.

Ademais, durante a greve dos policiais civis e militares de junho de 2004, foi

acordada entre as lideranças dos grevistas e do governo a concessão do adicional de
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periculosidade, que, entretanto, foi vetado pelo governador Aécio Neves em face da

negociação de uma nova proposta de reajuste. Diante da grande injustiça contra os

servidores, este parlamentar apresentou nesta Casa o Projeto de Lei nº 2/2007, que

trata do adicional.

Ressalta-se ainda que, para impedir nova manifestação dos policiais no dia

17/3/2010, um dia após a grande manifestação do funcionalismo na Cidade

Administrativa, o então governador Aécio Neves fez compromisso com a categoria de

conceder 20% de adicional de periculosidade, além do reajuste. Portanto, verifica-se

novamente que o compromisso não foi cumprido, razão pela qual a gratificação de

25% é mais do que necessária.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta

emenda.

EMENDA N° 3

Suprima-se o art. 18.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Weliton Prado

Justificação: Durante tramitação do Projeto de Lei 1.324/2007, que instituiu reajuste

ao vencimento dos servidores da educação, criando o piso remuneratório dos

professores, reivindicamos que os Diretores e Secretários de escola fossem

beneficiados também com a proposta.

O Executivo Estadual havia se esquecido desses importantes profissionais do

magistério. Os Diretores, além de habilitação específica e da dedicação exclusiva,

têm uma responsabilidade muito grande com a organização e o funcionamento da

escola. Eles não têm incentivos e ainda precisam abrir mão de direitos para

desempenhar a função.

Assim, após pressão no Plenário e nas Comissões e reuniões para que a

incorporação das emendas fossem negociadas, o Executivo Estadual acatou

proposta deste parlamentar que criava a Gratificação por Desempenho Escolar -GDE.

A medida atinge os cargos de provimento em comissão de Diretor e também de

Coordenador de escola. Destarte, pretende esta emenda garantir que a GDE não seja

extinta, razão pela qual se faz necessário suprimir o art. 18 do Projeto de Lei nº
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4.689/2010, que ora se analisa.

EMENDA N° 4

Dê-se ao parágrafo único do art. 2º a seguinte redação:

“Parágrafo único - A aplicação do disposto no "caput" estende-se a todas as

vantagens pecuniárias a que fizer jus o servidor, exceto:

I - os adicionais por tempo de serviço previstos nos arts. 112 e 113 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT - da Constituição do Estado;

II - o auxílio-alimentação previsto no Decreto nº 37.283, de 3 de outubro de 1995;

III - o auxílio-transporte de que trata o art. 48 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de

2008;

IV - o adicional de desempenho previsto no art. 31 da Constituição do Estado e na

Lei nº 14.693, de 30 de julho de 2003.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Weliton Prado

Justificação: Esta emenda visa corrigir um equívoco inconstitucional proposto pelo

Executivo Estadual: o de “quebrar” o princípio da unicidade da carreira, ou seja, a

carreira única, uma reivindicação antiga dos trabalhadores em educação. Ora, o

Estado não pode fazer justiça para uns servidores e manter as injustiças para outros.

A nossa proposta permite que o Estado tenha uma única carreira, sem suprimir os

direitos adquiridos pelos servidores, especialmente em função do tempo de serviço.

Sobre o adicional de desempenho previsto no art. 31 da Constituição do Estado e

na Lei nº 14.693, de 30/7/2003, cumpre-nos ressaltar que o benefício foi uma

imposição do governo do Estado à época da aprovação da reforma administrativa em

2003, que teve como principal idealizador o atual Governador do Estado, Antonio

Augusto Anastasia.

O objetivo do adicional de desempenho, como o próprio governo à época

argumentava, seria o de valorizar e premiar o servidor pelo seu desempenho, razão

pela qual se faz necessário alterar o parágrafo único do art. 2º do Projeto de Lei nº

4.689/2010, que ora se analisa.

EMENDA N° 5

Acrescente-se onde convier:
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“Art. (...) - O valor do subsídio será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a

partir do ano de 2011.

Parágrafo único - A atualização de que trata o ‘caput’ deste artigo será calculada

utilizando-se o índice previsto na Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que institui o

piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da

educação básica.”.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Weliton Prado

Justificação: O piso salarial profissional nacional do magistério público, conforme

dispõe a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, deveria estar implementado

no Estado, como vencimento inicial das carreiras, desde o dia 1º/1/2010.

Inobstante, os valores das carreiras iniciais dos professores da educação básica

não ultrapassam o valor de um salário mínimo. É inaceitável que o Estado de Minas

Gerais, uma das três maiores economias do País, pague menos de um salário

mínimo aos educadores, auxiliares de serviço e técnicos da educação. Só para

exemplificar, os professores das séries iniciais tentam sobreviver com vencimentos de

R$360,00. Os educadores do ensino fundamental e médio, com escolaridade de nível

superior, recebem R$508,00.

Agora, vem o Governador do Estado propor a fixação de um novo regime

remuneratório, por meio de subsídio, ao invés da implementação do piso nacional,

sem mencionar uma data base de reajuste, uma luta antiga dos servidores.

Destarte, pretende esta emenda garantir que o novo subsídio seja atualizado

anualmente, conforme dispõe a Lei nº 11.738, contribuindo, assim, com a exigência

de excelência na educação pública do Estado, razão pela qual se faz acrescentar

esta previsão ao Projeto de Lei nº 4.689/2010, que ora se analisa.

EMENDA N° 6

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Não será incorporada ao subsídio de que trata esta lei a gratificação de

educação especial prevista no art. 169 da Lei n° 7. 109, de 13 de outubro de 1977;”.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Weliton Prado
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EMENDA N° 7

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Não será incorporada ao subsídio de que trata esta lei a gratificação de

incentivo à docência a que se referem o art. 284 da Constituição do Estado e os arts.

2º e 4º da Lei nº 8.517, de 9 de janeiro de 1984;”.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Weliton Prado

EMENDA N° 8

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - A estrutura das carreiras de que tratam os incisos I e II do art. 1º serão

mantidas conforme dispõem a Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, e a Lei nº

15.784, de 27 de outubro de 2005, com variação por grau em 3% e variação por nível

em 22%.”.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Weliton Prado

EMENDA N° 9

Acrescente-se onde convier:

Art. ... – As carreiras de Analista Educacional e de Analista da Educação Básica

serão posicionadas nas tabelas conforme o item 1.5 do Anexo I, que trata da carreira

de Analista Educacional, com função de inspeção escolar.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Weliton Prado

EMENDA N° 10

Suprima-se o art. 17.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Weliton Prado

EMENDA N° 11

Dê-se ao art. 8º a seguinte redação:

“Art. ... - A remuneração do profissional designado para funções correspondentes

às dos cargos das carreiras de que tratam os incisos I e II do art. 1º, nos termos do

art. 10 da Lei nº 10.254, de 1990, terá como referência os valores constantes nos
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anexos desta lei, aos quais não ficam incorporadas as seguintes parcelas do regime

remuneratório:

I - adicionais por tempo de serviço previstos nos arts. 112 e 113 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT - da Constituição do Estado;

II - auxílio-alimentação previsto no Decreto nº 37.283, de 3 de outubro de 1995;

III - auxílio-transporte de que trata o art. 48 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008;

IV - adicional de desempenho previsto no art. 31 da Constituição do Estado e na Lei

nº 14.693, de 30 de julho de 2003.”.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Weliton Prado

EMENDA N° 12

Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:

“Art. 20 - O Poder Executivo Estadual regulamentará, na data de início da vigência

desta lei, os procedimentos relativos à concessão da certificação exigida para

promoção ao nível III da carreira de Professor de Educação Básica, conforme a

estrutura prevista no item I.1 do Anexo I desta lei.”.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Weliton Prado

EMENDA N° 13

Dê-se ao art. 4º a seguinte redação:

“Art. 4º - Os servidores das carreiras de que tratam os incisos I e II do art. 1º serão

posicionados nas tabelas estabelecidas nos Anexos I e II, observado o requisito de

tempo de serviço até a data de vigência desta lei.”.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Weliton Prado

EMENDA N° 14

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Serão mantidas as progressões ou promoções por escolaridade aos

servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão de Diretor de Escola, a

que se refere o inciso I do art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004, e de Diretor de Escola do

Colégio Tiradentes, da Polícia Militar, de que trata o art. 8º-D da Lei nº 15.301, de 10
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de agosto de 2004.”.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Weliton Prado

EMENDA N° 15

Dê-se ao art. 7º a seguinte redação:

“Art. 7º - O disposto nesta lei aplica-se ao servidor inativo e ao afastado

preliminarmente à aposentadoria, nos termos da legislação vigente, bem como ao

detentor de função pública de que trata o art. 4º da Lei nº 10.254, de 20 de julho de

1990, cuja remuneração ou provento tiver como referência os valores aplicáveis às

carreiras de que tratam os incisos I e II do art. 1º.”.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Weliton Prado

EMENDA N° 16

Dê-se ao § 2º do art. 9º a seguinte redação:

“Art. 9º - (...)

§ 2º - A carga horária semanal de trabalho de que trata o "caput" corresponderá a

vinte e quatro horas.”.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Weliton Prado

EMENDA N° 17

Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:

“Art. 12 - Os servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão de

Diretor de Escola, a que se refere o inciso I do art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004, e de

Diretor de Escola do Colégio Tiradentes, da Polícia Militar, de que trata o art. 8º-D da

Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, passam a ser remunerados por subsídio,

fixado em valor único, conforme tabela constante no Anexo III, no qual não ficam

incorporadas as seguintes parcelas do regime remuneratório anterior:

I - a Gratificação de Dedicação Exclusiva, a que se refere a Lei nº 9.263, de 11 de

setembro de 1986;

II - a Gratificação por Desempenho Escolar - GDE -, de que trata a Lei nº 17.006, de

25 de setembro de 2007;
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III - os adicionais por tempo de serviço previstos nos arts. 112 e 113 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT - da Constituição do Estado;

IV - o auxílio-alimentação previsto no Decreto nº 37.283, de 3 de outubro de 1995;

V - o adicional de desempenho previsto no art. 31 da Constituição do Estado e na

Lei nº 14.693, de 30 de julho de 2003;

VI - o auxílio-transporte de que trata o art. 48 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de

2008.

Anexo III

CARGO DE DIRETOR SUBSÍDIO

DI/DII/DIII/DIV/DV/DVI 3.500,00

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Weliton Prado

EMENDA N° 18

Suprima-se o art. 21.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Weliton Prado

EMENDA Nº 19

Altere-se o item 1.1, do Anexo I, a que se refere o parágrafo único do art. 1º,

suprimindo a tabela referente à carga horária semanal de trabalho de vinte e quatro

horas e considerando os valores que constam da tabela de carga horária semanal de

trabalho de trinta horas como os subsídios percebidos por uma carga horária semanal

de trabalho de vinte e quatro horas.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Padre João

EMENDA Nº 20

Dê-se ao art. 9º a seguinte redação:

“Art. 9º - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras de

professor de Educação Básica e de Professor de Educação Básica da Polícia Militar

que perceber sua remuneração pela modalidade de subsídio ou que optar pelo

regime remuneratório nos termos do art. 5º e estiver em exercício em unidade escolar

da rede pública estadual cumprirá jornada de vinte e quatro horas semanais.
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Parágrafo único - A carga horária semanal de trabalho de que trata o “caput” desse

artigo compreenderá:

I - vinte horas destinadas à docência;

II - quatro horas destinadas ao planejamento de aulas, reuniões e atividades

específicas do cargo.”.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Padre João

EMENDA Nº 21

Dê-se ao art. 8º a seguinte redação:

“Art. 8º – A remuneração do designado para funções correspondentes às dos

cargos das carreiras de que tratam os incisos I e II do art. 1º, nos termos do art. 10 da

Lei nº 10.254, de 1990, terá como referência os valores constantes nos anexos desta

lei.

§ 1º - É garantida ao servidor designado a opção ao regime remuneratório anterior

à vigência desta lei, conforme disposto no “caput” do art. 5º.

§ 2º - Fica vedado o acréscimo de qualquer vantagem pecuniária à remuneração

dos designados com exceção daquelas previstas no art. 3º.”.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Padre João

EMENDA Nº 22

Suprima-se do art. 2º, inciso I, as alíneas “b” e “c” e do inciso II, a alínea “c”,

renumerando-se as demais.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Padre João

EMENDA Nº 23

Dê-se ao “caput” do art. 15 a seguinte redação:

“Art. 15 – Os proventos do servidor com vigência de aposentadoria até a data da

publicação da Lei nº 14.683, de 30 de julho de 2003, com direito a percepção da

remuneração de cargo de provimento em comissão, serão revistos considerando-se a

correlação estabelecida em regulamento que deverá ser editado até a data em que

esta lei entrar em vigor.”.
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Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Padre João

EMENDA Nº 24

Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:

“Art. 20 - O Poder Executivo Estadual regulamentará, no prazo de seis meses

contados da data de publicação desta lei, os procedimentos relativos à concessão de

certificação exigida para a promoção ao nível III da carreira de Professor de

Educação Básica, conforme estrutura prevista no item 1.1 do Anexo I desta lei.”.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Padre João

EMENDA Nº 25

Dê-se ao art. 29 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, a que se refere o art. 17

do projeto, a seguinte redação:

“ Art. 29 - (...)

I - a do Vice-Diretor de Escola corresponde a vinte e cinco por cento do subsídio do

Professor de Educação Básica, nível I, grau A, para carga horária semanal de vinte e

quatro horas de trabalho.

(...)

Parágrafo único – O servidor que perceber a gratificação de função de Vice-Diretor

cumprirá jornada de trabalho semanal de vinte e quatro horas.”.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Padre João

EMENDA Nº 26

Suprima-se do parágrafo único do art. 2º os incisos IV e IX, renumerando-se os

demais.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Padre João

EMENDA Nº 27

Acrescente-se ao art. 3º os seguintes incisos XIII, XIV, XV e XVI:

“Art. 3º - (...)

XIII - gratificação de incentivo à docência a que se referem o art. 284 da
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Constituição do Estado e os art. 2º e 4º da Lei nº 8.517, de 9 de janeiro de 1984;

XIV - gratificação de educação especial prevista no art. 169 da Lei n° 7.109, de 13

outubro de 1977;

XV - auxílio-alimentação previsto no Decreto nº 37.283, de 3 de outubro de 1995;

XVI - auxílio-transporte de que trata o art. 48 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de

2008.”.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Padre João

EMENDA Nº 28

Acrescente-se onde convier:

“Art. (...) - Para efeito de reajustes nos valores dos subsídios estabelecidos nesta lei

será considerado o disposto na Lei Federal nº 11.738, de 2008, que tem por

parâmetro a relação custo-aluno-qualidade.”.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Padre João

EMENDA Nº 29

Dê-se ao art. 22 a seguinte redação:

“Art. 22 - Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2011.”.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Padre João

EMENDA Nº 30

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único do art. 1º:

“Parágrafo único – Os valores dos subsídios das carreiras de que tratam os incisos I

e II do ‘caput’ são os constantes nos Anexos I e II desta lei, fixados em parcela única,

vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de

representação ou outra espécie remuneratória, ressalvado o disposto no art. 3º,

exceto a gratificação de incentivo à docência prevista no art. 284 da Constituição

Estadual e na Lei nº 8.517, de 1984, a gratificação de educação especial prevista no

art. 169 da Lei nº 7.109, de 1977, e os auxílios alimentação e transporte, nos termos

da lei.”.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.
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Padre João

EMENDA N° 31

Acrescente-se onde convier:

“Art. (...) – As carreiras de Assistente Técnico de Educação Básica e Assistente

Técnico Educacional serão posicionadas nas tabelas conforme item I.1 do Anexo I,

que trata da carreira de professor de educação básica, com nível médio.”.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Weliton Prado

EMENDA Nº 32

Suprima-se a alínea “b” do inciso I do art. 2º.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Carlos Gomes

EMENDA Nº 33

Dê-se ao art. 22 a seguinte redação:

“Art. 22 - Esta lei entra em vigor em 1º de março de 2011, e seus efeitos financeiros

são retroativos a 1º de janeiro de 2011.”.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Antônio Júlio

EMENDA Nº 34

Dê-se ao art. 22 a seguinte redação:

“Art. 22 - Esta lei entra em vigor em 1º de fevereiro de 2011.”.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Antônio Júlio

EMENDA Nº 35

Fica suprimida a alínea “c” do inciso I do art. 2º.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Padre João

EMENDA Nº 36

Fica suprimida a alínea “b” do inciso II do art. 2º.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Padre João
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EMENDA Nº 37

Fica suprimida a alínea “c” do inciso II do art. 2º.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Padre João

EMENDA Nº 38

Fica suprimida a alínea “b” do inciso III do art. 2º.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Padre João

EMENDA Nº 39

Fica suprimida a alínea “b” do inciso IV do art. 2º.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Padre João

EMENDA Nº 40

Fica suprimida a alínea “c” do inciso IV do art. 2º.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Padre João

EMENDA Nº 41

Fica suprimida a alínea “b” do inciso V do art. 2º.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Padre João

EMENDA Nº 42

Substitua-se onde convier o termo “subsídio” pela expressão “vencimento base”.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Adelmo Carneiro Leão

EMENDA Nº 43

Fica suprimida a alínea “d” do inciso I do art. 2º.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Carlin Moura

EMENDA Nº 44

Fica suprimida a alínea “e” do inciso I do art. 2º.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.
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Carlin Moura

EMENDA Nº 45

Fica suprimida a alínea “d” do inciso II do art. 2º.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Carlin Moura

EMENDA Nº 46

Fica suprimida a alínea “d” do inciso IV do art. 2º.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Carlin Moura

EMENDA Nº 47

Fica suprimida a alínea “e” do inciso II do art. 2º.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Carlin Moura

EMENDA Nº 48

Fica suprimida a alínea “e” do inciso IV do art. 2º.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Carlin Moura

EMENDA Nº 49

Fica suprimida a alínea “d” do inciso V do art. 2º.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Carlin Moura

EMENDA Nº 50

Fica suprimida a alínea “e” do inciso V do art. 2º.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Carlin Moura

EMENDA Nº 51

Dê-se ao inciso III do art. 4º a seguinte redação:

“Art. 4º - (...)

III - o posicionamento deverá resultar em acréscimo de, no mínimo, 10% (dez por

cento) sobre o valor da remuneração a que fizer jus o servidor em 28 de fevereiro de

2011.”.
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Sala das Reuniões, 23 de junho de 2010.

Carlin Moura

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.232/2010

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer –

Anmecc –, 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 determina o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.232/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer – Anmecc –, com sede no

Município de Unaí, pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos. Fundada

em 2006, a Anmecc tem como finalidade principal o desenvolvimento de ações

voltadas para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do câncer.

No cumprimento dos seus objetivos programáticos, a entidade procura difundir

informações sobre a enfermidade; prestar assistência médico-hospitalar aos

pacientes oncológicos e promover estudos e pesquisas relacionadas à oncologia.

Pela relevância do trabalho desenvolvido pela Anmecc, é oportuna a intenção de se

lhe conceder a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.232/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 24 de junho 2010.

Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.500/2010

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
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De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Apícola do Médio Piracicaba – Apimel –,

com sede no Município de Rio Piracicaba.

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 4.500/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Apícola do Médio Piracicaba – Apimel –, com sede no Município de Rio

Piracicaba, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 2003, que tem por

finalidade principal incrementar o desenvolvimento das atividades apícolas do

microprodutor rural.

No cumprimento dos seus objetivos programáticos, procura contribuir para o

fomento das técnicas apícolas, com fundamento nas normas e dos critérios vigentes

de proteção e equilíbrio ambiental; promover a reciprocidade com base na

colaboração, estimulando a defesa e o desenvolvimento progressivo das atividades

econômicas dos associados e assistindo-os com relação ao beneficiamento ou à

industrialização dos seus produtos. Realiza ainda o intercâmbio de experiências,

criando espaço para o comércio e oportunidade para que cada produtor possa

mostrar seus bens, consolidando assim a sociabilidade, a valorização recíproca, o

aperfeiçoamento das relações e a interação entre os seus associados.

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° 4.500/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Dilzon Melo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.540/2010

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
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Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do Marimbondo,

Rocinha, Córrego Alegre e Almécega, com sede no Município de Frutal.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda no

1, que apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a

matéria, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.540/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais do Marimbondo, Rocinha, Córrego Alegre e

Almécega, com sede no Município de Frutal, entidade sem fins econômicos, fundada

em 2004, que tem por objetivo contribuir para o fomento e a racionalização das

atividades agropecuárias e para a melhoria das condições de vida das comunidades

assistidas.

No cumprimento de seus propósitos, a Associação procura divulgar matérias

relacionadas com as técnicas de produção e a melhoria da qualidade e da

produtividade; adquire ou aluga imóveis para instalações administrativas,

tecnológicas, de apoio à produção e para a guarda e a conservação da produção de

seus associados; negocia a venda do leite produzido pelos associados e orienta a

compra de insumos; mantém, na medida do possível, serviços de assistência médica,

dentária, recreativa e educacional.

Cumpre destacar que a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição

e Justiça, tem por finalidade adequar a denominação da entidade, prevista no art. 1o

do projeto, em conformidade com o consubstanciado no art. 1o de seu estatuto.

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° 4.540/2010, em turno

único, com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.
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Dilzon Melo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.586/2010

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário dos Maia,

com sede no Município de Aguanil.

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 4.586/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública o

Conselho de Desenvolvimento Comunitário dos Maia, com sede no Município de

Aguanil. Entidade civil, sem fins lucrativos, foi fundada em 1994 e tem como

finalidade incrementar o desenvolvimento das atividades agropecuárias da

comunidade em que se insere e melhorar a qualidade de vida dos produtores rurais.

No cumprimento de seus objetivos programáticos, a instituição procura incentivar e

promover a reciprocidade com base na colaboração, estimulando o desenvolvimento

progressivo das atividades econômicas dos associados e assistindo-os com relação

ao beneficiamento ou à industrialização de seus produtos, à produtividade, à

formação de preço, ao mercado e ao controle de qualidade. Realiza, ainda, o

intercâmbio de experiências, criando espaço para o comércio e oportunidade para

que cada produtor mostre seu produto, consolidando 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

pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.586/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.
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Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.594/2010

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da Região da

Serrinha – APRRES –, com sede no Município de São Roque de Minas.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.594/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Produtores Rurais da Região da Serrinha, com sede no Município de São Roque

de Minas. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, fundada em 2007, sem fins

lucrativos.

A instituição tem como finalidade promover o desenvolvimento sustentável das

atividades agropecuárias, além de incentivar a integração entre produtores rurais e

moradores da região.

Cabe ressaltar que as entidades que congregam produtores rurais agregam

esforços e ações para a melhoria do processo produtivo e da qualidade de vida da

comunidade. Seus membros se associam a fim de reunir forças na negociação da

venda da produção, na compra de insumos e equipamentos e na obtenção de acesso

a fornecedores e facilidades de crédito.

Tais associações incentivam, orientam, auxiliam e defendem seus integrantes no

exercício de suas atividades, contribuindo, assim, para o desenvolvimento

socioeconômico.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.594/2010

em turno único.
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Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Dilzon Melo, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.485/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “estabelece a

estrutura da carreira estratégica de Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2010, foi a proposição analisada pela

Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua constitucionalidade,

legalidade e juridicidade com as Emendas nºs 1 a 5, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos regimentais.

Fundamentação

O objetivo do projeto de lei em exame é a reestruturação da carreira de Especialista

em Políticas Públicas e Gestão Governamental, a qual passa a ser prevista como

carreira estratégica do Poder Executivo, motivo pelo qual propõe-se regra especial

para o desenvolvimento do servidor nessa carreira.

Juntamente com a carreira de Auditor Interno do Poder Executivo, a carreira de

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental já está prevista na Lei nº

15.304, de 11/8/2004. A proposta que ora se analisa é de uma carreira

completamente inovadora no Poder Executivo estadual, na qual o desenvolvimento

do servidor se dá por meio da aquisição de pontos.

Alega o Governador do Estado que a proposta “visa estabelecer normas pertinentes

ao plano de carreiras em lei específica, instituindo um sistema de progressões e

promoções condizente com o caráter estratégico e inovador da carreira”.

Exige-se, para o ingresso na carreira em questão, a comprovação mínima de

conclusão do Curso Superior de Administração Pública – CSAP. Todavia, outro

dispositivo do projeto de lei determina que, uma vez aprovado no concurso público,

será o candidato matriculado no CSAP. Segundo esclarecimentos prestados por

técnicos do Poder Executivo, o CSAP é uma das etapas do concurso público para
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ingresso na citada carreira. Tal impropriedade, prevista nos arts. 7º e 8º do projeto, já

foi reparada por meio da Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Quanto às alterações referentes ao desenvolvimento do servidor na carreira, o

projeto estabelece que as progressões e promoções ocorrerão mediante a

acumulação de pontos, prevista no Anexo II do projeto. Atualmente, tal

desenvolvimento está vinculado ao nível de escolaridade do servidor. Entre os pontos

a serem atribuídos para fins de promoção ou progressão, estão previstas, por

exemplo, a certificação de conclusão de curso de pós-graduação “lato sensu” ou o

diploma de conclusão de outra graduação; a comprovação de experiência em cargo

de chefia ou gerência de terceiro nível hierárquico, entre outros.

A progressão – passagem do servidor para o grau subsequente àquele em que se

encontra – depende do acúmulo de cinco pontos, nos termos dos requisitos previstos

no Anexo II do projeto. Já a promoção, que é a passagem de nível, será concedida

sempre que o servidor acumular 50 pontos. É importante ressaltar que os §§ 12 e 13

preveem que a pontuação correspondente a títulos poderá ser utilizada uma única

vez, para fins de promoção e progressão na carreira, salvo no caso de pontuação

excedente, nos termos do § 13. Os atuais servidores serão posicionados no nível e

grau da carreira correspondente à respectiva pontuação, apurada na forma do Anexo

II da proposição.

Registre-se, por fim, que o Anexo IV do projeto prevê nova tabela de vencimentos

para a carreira em questão, na qual está previsto aumento do valor, em todos os seus

níveis. Os dispositivos da lei, nos termos do art. 19 do projeto, começam a vigorar a

partir de 1º de janeiro de 2011.

O projeto não altera as atribuições da carreira já previstas na legislação atual.

Destaque-se, ainda, que o projeto prevê a criação do Conselho de Desenvolvimento

da Carreira – CDC –, que assessorará a Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão no desempenho das competências relativas à gestão da carreira em análise.

Ao analisar os aspectos jurídicos encerrados na proposição, a Comissão de

Constituição e Justiça fez uma análise detalhada de vários aspectos e ressaltou que a

regra de iniciativa está sendo observada, bem como a adequação da proposição aos

requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Federal nº 101, de
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4/5/2000. Isso porque a implementação das medidas nela prevista acarretará

aumento de despesa com pessoal em decorrência da apresentação da referida tabela

de vencimentos. Informamos que foi enviado pelo Poder Executivo ofício explicitando

que as medidas previstas no projeto não acarretarão impacto financeiro-orçamentário.

Esclarecemos que tal informação será, no momento oportuno, analisada pela

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Ressaltou ainda a referida Comissão os prazos especificados na legislação federal

para a aprovação do projeto, uma vez que a tabela de vencimentos apresentada

acarreta aumento de despesa. Por estarmos em ano eleitoral, o reajuste pretendido

deve atender aos prazos estabelecidos no art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal e

na Lei Federal nº 9.504, de 30/9/97, conhecida como Lei das Eleições.

O prazo máximo para a aprovação da lei, no âmbito do Poder Executivo estadual,

para os efeitos da LRF, será o dia 4 de julho de 2010, desde que cumpridos todos os

requisitos previstos na citada lei complementar. Quanto ao prazo previsto na Lei das

Eleições, o inciso VIII do art. 73, combinado com o art. 7º, proíbe que qualquer agente

público, nos 180 dias antes do pleito (a partir de 6/4/2010, conforme a Resolução nº

23.089, do TSE) e até a posse dos eleitos, realize, na circunscrição do pleito, revisão

geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda

de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição. Entendeu-se que ele não alcança

o projeto em exame, que trata de reestruturação de carreira, e não de recomposição

anual de vencimentos, vedada pela referida legislação. Esse entendimento é

amparado por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (Res. nº 21.054, de 2/4/2002, do

TSE.)

A Comissão de Constituição e Justiça fez outros aprimoramentos no projeto, os

quais julgamos necessários. Primeiramente, apontamos a Emenda nº 1, que deu

nova redação ao art. 7º, estabelecendo que a aprovação no CSAP é uma das etapas

do concurso, e não requisito para entrar na carreira.

Outro ponto importante diz respeito à alteração proposta por meio da Emenda nº 2,

da citada Comissão, que deixava para regulamento a atribuição de pontos para a

obtenção de títulos, prêmios e certificações não contemplados no quadro do Anexo II

do projeto. Se todos os critérios previstos no mencionado quadro já estão associados
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a pontos específicos, não faz sentido que outros possam ser atribuídos, de forma

totalmente discricionária, pela administração. A Emenda nº 2 estabeleceu que

deverão ser atribuídos de dois a oito pontos aos referidos critérios de

desenvolvimento na carreira.

Outro ponto que consideramos relevante, aperfeiçoado pela Emenda nº 3, da

Comissão de Constituição e Justiça, diz respeito a não tratar a avaliação de

desempenho insatisfatória como instrumento de punição para o servidor. Na verdade,

trata-se de um requisito para o desenvolvimento na carreira, não podendo ser

considerada uma penalidade, como outras previstas no projeto.

Com relação às Emendas nºs 4 e 5, apresentadas por solicitação da Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –, entendemos que ambas aperfeiçoem o

projeto sob o aspecto da técnica legislativa. A Emenda nº 4 retira do inciso IV do § 2º

do art. 10 do projeto a expressão “na hipótese de posse em cargo da carreira de

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental”, a qual é desnecessária,

tendo em vista que todos os incisos do § 2º são requisitos para a posse na referida

carreira. A Emenda nº 5 prevê que, no caso de afastamento das funções específicas

de seu cargo, excetuados os casos previstos como de efetivo exercício, em legislação

específica, o servidor perde o direito a progressão e a promoção somente durante o

período em que estiver afastado, e este não é, necessariamente, de dois anos, como

previsto no art. 12, inciso III, do projeto. Para tanto, propomos seja dada nova

redação ao artigo, uma vez que a Emenda nº 3 já propõe a supressão do inciso I do

art. 12 do projeto.

Assim, entendemos que o projeto valoriza os servidores da carreira de Especialista

em Políticas Públicas e Gestão Governamental e estabelece um novo modelo de

desenvolvimento do servidor na carreira, o qual pode atender às necessidades da

administração pública moderna. Opinamos, assim, por sua aprovação.

Consideramos, todavia, oportuna a apresentação da Emenda nº 6, que aperfeiçoa o

projeto quanto à pontuação a ser atribuída aos servidores que ocuparem cargos de

chefia ou gerência e outros cargos de provimento em comissão. É preciso

estabelecer o tempo necessário de exercício no cargo de provimento em comissão

para atingir a pontuação prevista no quadro. Nos termos estabelecidos no quadro do
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Anexo II do projeto, a pontuação, nesses casos, será de pontos por ano. Para tornar

a redação mais clara, propomos que a expressão utilizada seja “pontos por ano de

exercício”.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.485/2010

com as Emendas nºs 1 a 5, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, e

6, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 6

Substitua-se, nas linhas 6, 7, 8 e 9 da coluna 2 do quadro constante no Anexo II, a

expressão “pontos por ano” pela expressão “pontos por ano de exercício”.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Neider Moreira, Presidente e relator - Tiago Ulisses - Padre João - Gustavo

Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.597/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de

Contas do Estado.

Foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1, que

apresentou.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata-se de projeto de lei que fixa em 1º de maio a data-base para revisão dos

vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas.

O objetivo da proposta, seguramente, é dar efetividade ao inciso X do art. 37 da

Constituição da República, que, além de estabelecer regra sobre a fixação e o

aumento dos vencimentos dos servidores públicos em geral, versa sobre a

recomposição dos valores fixados ou majorados.
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Deve-se lembrar que proposta legislativa de igual teor tramitou nesta Casa

abrangendo apenas os servidores do Poder Judiciário. O Projeto de Lei nº

4.389/2010, já transformado na Lei nº 18.909, de 31/3/2010, vai na esteira da

legislação paulista (Lei nº 12.177, de 21/12/2005), que escolheu o dia 1º de março

como data-base para a revisão dos vencimentos e proventos dos servidores públicos

do Poder Judiciário do Estado de São Paulo.

A Comissão de Constituição e Justiça, por meio da Emenda nº 1, alterou para 1º de

janeiro a data constante no art. 1º da proposição em análise, medida que não

apresenta nenhum inconveniente. Aliás, a proposta em si é válida e de inteira justiça,

merecendo os aplausos desta Comissão.

Passada mais de uma década da inserção na Constituição da República de norma

atinente à revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos, é possível

observar que já começa a constituir-se uma cultura administrativa de respeito a esse

comando constitucional. O primeiro passo para a concretização das determinações

da Lei Maior no que tange à revisão geral é justamente este: a fixação da data-base.

Portanto, diante da clareza da exigência jurídica mencionada, esta Comissão só

tem a dizer que a proposta em questão deve ser validada não só por seus membros,

mas por todos os órgãos legislativos responsáveis por analisá-la, discuti-la e votá-la.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.597/2010 com

a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Neider Moreira, Presidente e relator - Tiago Ulisses - Padre João - Gustavo

Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

59/2010

Comissão Especial

Relatório

A Proposta de Emenda à Constituição nº 59/2010, de autoria de um terço dos

membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e tendo como

primeiro signatário o Deputado Mauri Torres, “acrescenta os §§ 3º e 4º ao art. 142 da



____________________________________________________________________________
1310

Constituição do Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 22/5/2010, a proposição foi distribuída a

esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 111, I, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A referida proposta de emenda à Constituição do Estado traz dois comandos.

Primeiro, exige que para o ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia Militar – QO-PM

– o candidato possua o título de Bacharel em Direito e realize concurso público de

provas e títulos que conte com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil,

Seção do Estado de Minas Gerais. Em seguida, estabelece que 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.

Do ponto de vista formal, não há vício que se possa apontar. No que diz respeito ao

conteúdo, ainda que a conclusão seja a mesma, algumas considerações devem ser

tecidas.

Pode-se inferir da exigência do bacharelado em Direito para o ingresso no Quadro

de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais o entendimento de que o

cargo de Oficial da Polícia Militar envolve o desempenho de atividades jurídicas.

Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 11, de

31/1/2006, que regulamenta o conceito de atividade jurídica para fins de ingresso na

carreira da magistratura nacional, estabeleceu, no seu art. 2º, o seguinte

entendimento:

“Art. 2º – Considera-se atividade jurídica aquela exercida com exclusividade por

bacharel em Direito, bem como o exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive

de magistério superior, que exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico,

vedada a contagem do estágio acadêmico ou qualquer outra atividade anterior à

colação de grau.”.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, acerca da expressão “atividade jurídica”

prevista no art. 129, § 3º, da Constituição da República, no julgamento da Ação Direta

de Inconstitucionalidade 3.460/DF, decisão que norteou inúmeros julgados
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posteriores, fixou o seguinte entendimento:

“Atividade jurídica é aquela que, desempenhada pelo bacharel em direito, tem como

objeto a exclusividade ou a comprovada preponderância do conhecimento jurídico.

Cargo que não é exclusivo de bacharel em direito não revela o atendimento da

exigência constitucional do art. 129, § 3º, da Constituição da República, prevista

também no edital do concurso e no art. 44, § 2º, inc. II, da Resolução n. 93/2007, que

estabelece regras para ingresso na carreira do Ministério Público Federal. 3.

Ocupação de cargo cujas atribuições não exigem graduação em direito não pode ser

qualificada como exercício de atividade jurídica” (Adin 3460/DF-Distrito Federal,

Relator Ministro Carlos Brito, julgada em 31/8/2006, Tribunal Pleno).

Da leitura conjugada desses entendimentos, destaca-se o uso de termos abertos

para a identificação do que é atividade jurídica. Deve preponderar, no exercício das

funções do cargo, o uso do conhecimento jurídico. Além disso, lançando-se mão de

critério mais objetivo, é preciso que as normas de regulação do cargo fixem como

requisito a graduação em Direito.

Ademais, a citada Resolução nº 11, do Conselho Nacional de Justiça, admite, nos

termos do art. 3º, a comprovação do tempo de atividade jurídica relativamente a

cargos, empregos ou funções não privativos do bacharel em Direito, desde que

certidão circunstanciada, expedida pelo órgão competente, indique as respectivas

atribuições do cargo e confirme a prática reiterada de atos que exijam a utilização

preponderante de conhecimento jurídico.

Com efeito, se a Constituição do Estado passa a exigir o bacharelado em Direito

para o ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia Militar – QO-PM – e considerando

ainda que esses servidores militares precisam utilizar conhecimentos jurídicos no

exercício das suas funções, especialmente no que tange ao direito constitucional,

administrativo, penal e processual penal, é de se concluir que o conteúdo em

referência afigura-se plenamente válido do ponto de vista jurídico-material.

Além disso, é bom ressaltar que os Estados de Goiás, do Rio Grande do Sul e de

Santa Catarina já exigem o bacharelado em Direito para o ingresso nos respectivos

Quadros de Oficiais da Polícia Militar.

Quanto ao segundo comando da proposta em estudo, observa-se a intenção
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semelhante de se reconhecer a função de Juiz Militar exercida por oficial da Polícia

Militar como atividade de carreira jurídica, assim como ocorre com o Juiz de Direito do

Juízo Militar, Juiz Togado, cujo ingresso na carreira de magistrado ocorre mediante

aprovação em concurso público de provas e de títulos (art. 192 da Lei Complementar

nº 59, de 18/1/2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de

Minas Gerais).

Especificamente em relação a esse quesito, cumpre observar os arts. 87 e 186 da

Lei Complementar nº 59, de 2001:

“Art. 87– São magistrados os membros do Tribunal de Justiça e do Tribunal de

Justiça Militar, o Juiz de Direito e o Juiz de Direito do Juízo 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

Direito do Juízo Militar e dois representantes do quinto constitucional”.

Vê-se, pois, que o oficial da ativa da Polícia Militar nomeado para o cargo de Juiz

Militar da Justiça Militar Estadual equipara-se ao magistrado de carreira. Ademais,

inegavelmente ele desempenha tarefas que exigem o emprego preponderante de

conhecimentos jurídicos.

Além do mais, é preciso referir-se ao art. 144, § 4º, da Constituição da República,

segundo o qual “às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira,

incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a

apuração de infrações penais, exceto as militares”. (Grifos nossos.)

Essa competência da polícia militar, resguardada pela Constituição, é confirmada

pelo art. 9º do Código de Processo Penal Militar – CPPM –, que dispõe ser o inquérito

policial militar a apuração sumária de fato que, nos termos legais, configure crime

militar, e de sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, cuja finalidade

precípua é a de ministrar elementos necessários à propositura da ação penal.

Ademais, o art. 82 do CPPM determina que “nos crimes dolosos contra a vida,
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praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial

militar à justiça comum”.

Examinando-se a legislação estadual, notadamente a já mencionada Lei

Complementar nº 59, de 2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do

Estado de Minas Gerais, observa-se que não está dito, expressamente, qual é a

autoridade militar estadual encarregada das investigações policiais. Apenas se

menciona, conforme verificado no inciso IV do art. 199, a “autoridade militar estadual

encarregada de investigações policiais”. De acordo com o Código de Processo Penal

Militar, art. 6º, os processos da Justiça Militar Estadual, salvo quanto à organização

de Justiça, aos recursos e à execução de sentença, nos crimes previstos na Lei Penal

Militar a que responderem os oficiais e praças das Polícias e dos Corpos de

Bombeiros Militares, obedecerão às normas processuais previstas em tal Código. E o

seu art. 7º estabelece as autoridades, conforme as respectivas jurisdições, que

exercem a polícia judiciária militar.

Na análise comparativa desses dispositivos legais, é possível dizer que o

Comandante é a autoridade competente para o exercício de polícia judiciária militar.

Ressalte-se o que dispõe o art. 38, inciso VII, do Estatuto dos Militares:

“Art. 38 – São adotadas as seguintes definições:

(...)

VII - comandante é a denominação genérica dada ao elemento mais graduado ou

mais antigo de cada guarnição, abrangendo assim seu comandante, diretor, chefe ou

outra denominação que tenha ou venha a ter.”.

Ocorre que, à luz do CPPM, tal atribuição pode ser delegada, conforme estatuem

os §§ 1º e 2º do mencionado art. 7º, “in verbis”:

“Art. 7º – (...)

§ 1º – Obedecidas as normas regulamentares de jurisdição, hierarquia e comando,

as atribuições enumeradas neste artigo poderão ser delegadas a oficiais da ativa,

para fins especificados e por tempo limitado.

§ 2º – Em se tratando de delegação para instauração de inquérito policial militar,

deverá aquela recair em oficial de posto superior ao do indiciado, seja este oficial da

ativa, da reserva, remunerada ou não, ou reformado.”.
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Assim, com relação à segunda alteração constitucional pretendida, verifica-se que

as atribuições do cargo ao qual foi conferida a competência para o exercício da

polícia judiciária militar podem se enquadrar no conceito de atividade jurídica e o seu

titular, consequentemente, pode ser reconhecido como integrante de carreira jurídica.

Por derradeiro, com o intuito de evitar interpretações que possam gerar qualquer

tipo de conflito de competência entre os órgãos de segurança pública do Estado de

Minas Gerais, propõe-se o Substitutivo nº 1, segundo o qual as mudanças em estudo

não haverão de implicar em supressão, alteração ou acréscimo das competências

constitucionalmente previstas para a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de

Bombeiros Militar.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição

nº 59/2010 na forma do Substitutivo nº 1 a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

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 - O disposto no art. 1º não implica em supressão, alteração ou acréscimo das

competências constitucionalmente previstas para os órgãos de que trata o art. 136 da

Constituição do Estado.

Art. 3º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - Zé Maia, relator - Gustavo Valadares - Adelmo
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Carneiro Leão (voto contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 60/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei complementar em epígrafe

altera a Lei Complementar nº 84, de 25/7/2005, a Lei nº 5.406, de 16/12/69, e

transforma os cargos que menciona.

A proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

A matéria vem agora a esta Comissão para a sua análise de mérito.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo pretende alterar a estrutura das carreiras policiais civis e

os requisitos para o ingresso nas referidas carreiras. Altera, também, a estrutura

orgânica da Polícia Civil.

As alterações que se propõem para o art. 1º, o inciso II do art. 7º, os arts. 8º e 10 da

Lei Complementar nº 84 têm por objeto a definição das carreiras policiais e a nova

hierarquia proposta; a evidência do caráter jurídico no âmbito da ação investigativa; a

regularização da carga horária semanal do policial civil e a exigência de nível superior

de escolaridade para o ingresso em todas as carreiras da Polícia Civil.

A proposição cria a carreira de Investigador de Polícia com a transformação das

carreiras de Auxiliar de Necropsia e de Agente de Polícia.

Propõe, também, nova hierarquia entre as carreiras policiais, nivelando às de

Médico-Legista, Perito Criminal, Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia, mas

mantendo a autoridade superior do Delegado de Polícia.

A nova redação proposta para o art. 20 da citada lei complementar prevê que as

atividades acadêmicas desenvolvidas pela Academia de Polícia Civil – Acadepol –

poderão ser realizadas em parceria com outros organismos governamentais de

âmbito estadual ou federal. Ademais, a alteração do art. 14 da mesma norma tem a

intenção de fazer com que o policial civil que tenha tempo para se aposentar e tenha

alcançado o topo da respectiva carreira com 20 anos de efetivo exercício na Polícia
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Civil seja merecedor de um prêmio, qual seja a oportunidade de progredir na carreira,

mais uma vez, atendidas as condições especiais estabelecidas pela proposição. Na

forma proposta, o último nível hierárquico de cada carreira passa a ter os graus A e B,

e o servidor policial civil que requerer a aposentadoria, mas não se afastar da

atividade, nos termos do § 6º do art. 36 da Constituição do Estado, atendidos os

requisitos estabelecidos, tem assegurada a progressão para o grau B.

O projeto modifica também os requisitos para matrícula em curso de formação da

Acadepol, o fim do limite de idade e de estatura para o ingresso nas carreiras policiais

civis, bem como modificações relativas à estrutura orgânica da Polícia Civil.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo que, além de

aprimorar o projeto, corrigiu vícios jurídicos que ele apresentava, já que, no caso de

reestruturação de carreiras, os titulares de cargos de nível médio não estão

habilitados a ser aproveitados em cargos de nível superior.

No Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, foi

proposta a criação de quadros distintos para as carreiras de Investigador de Polícia I

e de Investigador de Polícia II. A primeira terá nível superior de escolaridade, e seu

quadro será formado com o provimento de novos servidores, aprovados em

concursos públicos realizados a partir da publicação da nova lei. Por outro lado, o

quadro da carreira de Investigador de Polícia II é formado a partir da transformação

dos cargos de Agente de Polícia e de Auxiliar de Necropsia. Por isso, seu nível de

escolaridade é o médio, e ele é composto pelos servidores que atualmente ocupam

os cargos transformados, quais sejam os de Agente de Polícia e de Auxiliar de

Necropsia. Compõem ainda o quadro de Investigador de Polícia II os aspirantes à

carreira de Agente de Polícia em curso de formação promovido pela Acadepol na

data de publicação da nova lei. Esses servidores ingressarão no nível I da carreira de

Investigador de Polícia II. Ressalvado o caso desses aspirantes em curso de

formação na data de publicação da lei, não haverá ingresso de novos servidores na

carreira de Investigador de Polícia II. Com a sua vacância, os cargos de Investigador

de Polícia II serão transformados em cargos de Investigador de Polícia I. Vale

destacar, ainda, que não há distinção de hierarquia nem de vencimento entre ambas

as carreiras.
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Foi proposta também a criação de quadros distintos para as carreiras de Escrivão

de Polícia I e de Escrivão de Polícia II, com sistemática similar à acima descrita. Vale

destacar que o quadro da carreira de Escrivão de Polícia II é formado com a

transformação dos 1.878 cargos de Escrivão de Polícia. O seu nível de escolaridade

é o médio, e ele é composto pelos servidores que atualmente ocupam os cargos

transformados, quais sejam os cargos de Escrivão de Polícia.

No Substitutivo nº 1, foram fixadas as atribuições de todos os cargos integrantes

das carreiras policiais civis. Trata-se de medida que visa à profissionalização do

serviço público e à garantia da segurança das relações jurídicas, razão pela qual

aderimos ao seu conteúdo.

Aderimos, também, a todas as modificações propostas pela Comissão de

Constituição e Justiça, inclusive as que visam a atender às emendas apresentadas

pelo Governador do Estado, em especial as relativas à criação do Adicional de

Desempenho dos policiais civis e a que reduz em cinco anos o tempo de contribuição

necessário para a aposentadoria voluntária da policial civil.

Entendemos que o projeto em estudo introduz medidas que beneficiam os policiais

civis, valorizando, dessa forma, as carreiras da Polícia Civil. Com efeito, a proposta

visa a dignificar a relevante função desempenhada pelos integrantes desse órgão,

razão pela qual somos favoráveis a ela.

Percebemos, entretanto, que se faz necessário aprimorar as regras relativas ao

Adicional de Desempenho, tornando-as semelhantes às aplicadas no âmbito da

Polícia Militar.

Apresentamos, também, emenda, de modo a adequar a forma de remuneração dos

policiais civis aos parâmetros estabelecidos no § 9º do art. 144, combinado com o §

4º do art. 39 da Constituição da República, determinando que os policiais civis serão

remunerados na forma de subsídio. É importante observar que, nos termos do art.

144, § 9º, da Constituição da República, o policial civil será remunerado

exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única. Destacamos que a medida

atende, ainda, à reivindicação das entidades de classe.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº
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60/2010 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com as Emendas nºs 1 a 7, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao art. 20-C da Lei Complementar nº 84, de 2005, a que se refere o

art. 12 do Substitutivo n° 1, o seguinte § 5º:

“Art. 12 – (...)

“Art. 20-C – (...)

§ 5º – O policial civil poderá utilizar o período anterior à sua opção pelo ADE, que

será considerado de desempenho satisfatório, salvo o período já computado para

obtenção de adicional por tempo de serviço na forma de quinquênio.”.”.

EMENDA Nº 2

Acrescentem-se ao art. 20-D da Lei Complementar nº 84, de 2005, a que se refere

o art. 12 do Substitutivo n° 1, os seguintes §§ 2º,  3º e 4º, ficando o seu parágrafo

único transformado em § 1º:

“Art. 12 – (...)

“Art. 20-D – (...)

§ 2º – O período anual considerado para aferição da ADI terá início no dia e no mês

do ingresso do policial civil ou de sua opção pelo ADE.

§ 3º – Na ADI será considerado fator de avaliação o aproveitamento em curso

profissional quando realizado pela Academia de Polícia Civil.

§ 4º – A regulamentação da ADI, no que se refere o disposto no § 3º, poderá ser

delegada ao Chefe da Polícia Civil.”.”.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao § 1º do art. 20-E da Lei Complementar nº 84, de 2005, a que se refere o

art. 12 do Substitutivo n° 1, a seguinte redação:

“Art. 12 – (...)

“Art. 20-E – (...)

§ 1º – O valor do ADE a ser pago ao policial civil será calculado por meio da

multiplicação do percentual de seu vencimento básico definido nos incisos do “caput”

deste artigo pela centésima parte do resultado obtido da média das ADIs nos anos

considerados para o cálculo do ADE.”.”.
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EMENDA Nº 4

Acrescentem-se ao art. 20-E da Lei Complementar nº 84, de 2005, a que se refere

o art. 12 do Substitutivo n° 1, os seguintes §§ 4º a 7º:

“Art. 12 – (...)

“Art. 20-E – (...)

§ 4º – O policial civil que não for avaliado por estar totalmente afastado por mais de

cento e vinte dias de suas atividades devido a problemas de saúde terá o resultado

de sua ADI fixado em 70% (setenta por cento), enquanto perdurar essa situação.

§ 5º – Se o afastamento previsto no § 4º for decorrente de acidente de serviço ou

de moléstia profissional, o policial civil permanecerá com o resultado da sua última

ADI, se este for superior a 70% (setenta por cento).

§ 6º – Ao policial civil afastado parcialmente do serviço, dispensado por problemas

de saúde, serão asseguradas, pelo Chefe da Polícia Civil, condições especiais para a

realização da ADI, observadas suas limitações.

§ 7º – O policial civil afastado do exercício de suas funções por mais de cento e

vinte dias, contínuos ou não, durante o período anual considerado para a ADI, não

será avaliado, quando o afastamento for devido a:

I – licença para tratar de interesse particular, sem vencimento;

II – ausência, conforme a legislação civil;

III – privação ou suspensão de exercício de cargo ou função, nos casos previstos

em lei;

IV – cumprimento de sentença penal ou de prisão judicial, sem exercício das

funções;

V – exercício temporário de cargo público civil.”.”.

EMENDA Nº 5

Acrescente-se o seguinte art. 20-G da Lei Complementar nº 84, de 2005, ao art. 12

do Substitutivo n° 1:

“Art. 12 – (...)

“Art. 20-G – Para fins de cálculo do ADE, será atribuído ao policial civil não

submetido à ADI no ano de 2007 resultado correspondente a 70% (setenta por cento)

na referida avaliação.”.”.
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EMENDA Nº 6

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... – O policial civil será remunerado na forma de subsídio a ser fixado em lei

de iniciativa do Governador do Estado, a partir do ano de 2011, nos termos dos arts.

39, § 4°, e 144, § 9º, da Constituição da República .

§ 1º – Até a publicação da lei de que trata o “caput” deste artigo, fica mantido o

sistema remuneratório em vigor na data de publicação desta lei.

§ 2º – A percepção do subsídio não exclui o direito à percepção, nos termos da

legislação e da regulamentação específica:

I – do décimo terceiro salário;

II – do adicional de férias;

III – do direito previsto no art. 31, § 1º, da Constituição do Estado;

IV – da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento;

V – das parcelas indenizatórias previstas em lei.”.

EMENDA Nº 7

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... – O policial civil bacharel em Direito designado a responder por Delegacia

de Polícia Civil na condição de Delegado Especial de Polícia, conforme identificado

em decreto, tem direito à percepção de vantagem pessoal equivalente à diferença

entre o vencimento básico do Delegado de Polícia, nível I, e o vencimento básico do

cargo efetivo ocupado pelo designado, acrescido dos adicionais por tempo de serviço,

ainda que se encontre aposentado na data de publicação desta lei, mas tenha

percebido a referida diferença antes de sua passagem para a inatividade.”.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Ivair Nogueira - Gil Pereira - João Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei Complementar nº 62/2010

altera a redação do art. 6º da Lei Complementar nº 81, de 10/8/2004, que institui as

carreiras do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo, e dá outras
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providências.

Publicada, a proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua aprovação com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em estudo altera a redação do art. 6º da Lei Complementar nº 81, de

10/8/2004, vedando ao Procurador do Estado o exercício da advocacia contra o

Estado ou entidade integrante de sua administração indireta.

Para adequar a medida à legislação vigente, o art. 2º do projeto revoga o art. 21 da

Lei Complementar nº 75, de 2004; o inciso I do art. 28 e o art. 31 da Lei

Complementar nº 81, de 2004; e o art. 11 da Lei Complementar nº 96, de 2007.

Pela regra atual, é vedado ao Procurador do Estado não só o exercício da

advocacia fora de suas atribuições institucionais como também qualquer outra

atividade remunerada, exceto o magistério e as acumulações a que se referem as

alíneas do inciso XVI do art. 37 da Constituição da República. Já segundo a

proposição em comento, é vedado a ele somente o exercício da advocacia contra o

Estado ou entidade integrante de sua administração indireta, em consonância com a

Lei Federal nº 8.906, de 4/7/94, que, no inciso I do art. 30, veda ao servidor advogar

contra a Fazenda Pública, que o remunera.

Como foi salientado pela Comissão de Constituição e Justiça, a Advocacia-Geral do

Estado é órgão da administração direta do Executivo, subordinado ao Governador do

Estado, e tem a atribuição constitucional de exercer as atividades de consultoria e

assessoramento jurídicos do Poder Executivo, nos termos do “caput” do art. 128 da

Carta mineira, com a redação dada pela Emenda à Constituição nº 56, de 2003.

Entendemos que o novo disciplinamento proposto para a advocacia pública, além

de estar em consonância com o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, não

prejudica o exercício da advocacia institucional, já que não altera a carga horária de

trabalho. Ao invés disso, torna a carreira mais atraente para muitos profissionais

qualificados que se interessam em ingressar nos quadros de servidores da advocacia

pública, mas, por exercerem a advocacia privada, veem-se impedidos de fazê-lo.
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Assinale-se que as emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e

Justiça promovem alterações pontuais na Lei Complementar nº 81. A Emenda nº 1

altera a redação do § 4º do art. 3º, e a Emenda nº 2 acrescenta inciso ao § 2º do art.

30-A da citada lei, mudanças essas que a aprimoram.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

62/2010 com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Ivair Nogueira - Gil Pereira - João Leite.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 23/6/2010, as seguintes comunicações:

Do Deputado Djalma Diniz, notificando o falecimento do Sr. José Cláudio Medeiros,

ocorrido em 11/6/2010, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Joaquim Duarte

Tavares, ocorrido em 22/6/2010, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 26 DE JUNHO DE 2010

ATAS

ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 24/6/2010

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Dalmo Ribeiro Silva, da Deputada

Rosângela Reis e dos Deputados João Leite e Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Mensagens nºs 522, 523, 524 e 525/2010 (encaminhando o Projeto

de Lei nº 4.705/2010, emenda ao Projeto de Lei nº 4.689/2010 e os Projetos de Lei

nºs 4.706 e 4.707/2010, respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª

Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei

Complementar nº 63/2010 - Projetos de Lei nºs 4.708 a 4.716/2010 - Requerimentos

nºs 6.412 a 6.433/2010 - Requerimentos das Comissões de Direitos Humanos (2), de

Turismo (2) e de Segurança Pública e dos Deputados Célio Moreira (2) e Gilberto

Abramo - Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração Pública,

de Segurança Pública e de Educação - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, André Quintão, Domingos Sávio e João Leite - Registro de

presença - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação

da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:

Requerimento do Deputado Gilberto Abramo; deferimento - Votação de

Requerimentos: Requerimentos do Deputado Célio Moreira (2) e das Comissões de

Direitos Humanos (2), de Segurança Pública e de Turismo; aprovação -

Requerimento da Comissão de Turismo; discurso do Deputado João Leite; aprovação

- Registro de presença - Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão;

deferimento; discurso do Deputado Adelmo Carneiro Leão - Requerimento do

Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio -

Requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz; deferimento; discurso do Deputado

Weliton Prado - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura - Célio Moreira

- Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini

- Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair

Nogueira - João Leite - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza

Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Rômulo Veneroso - Rosângela

Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado João Leite, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 522/2010*

Belo Horizonte, 22 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa egrégia Assembleia Legislativa, o incluso projeto de lei que dá a

denominação de Escola Estadual Dalila Cerqueira Pessoa, de Ensino Médio, a

Escola Estadual de Ensino Médio, no Município de Santa Margarida.

A Secretária de Estado de Educação encaminha-me proposta de denominação
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daquela unidade de ensino, justificando-se tratar de homenagem à professora e

inspetora escolar Dalila Cerqueira Pessoa, que aposentou-se após 25 anos

dedicados ao magistério e faleceu aos 76 anos de idade.

Assevera ainda a Secretária de Estado de Educação que a homenageada prestou

relevantes serviços em prol da melhoria da aprendizagem dos alunos na região dos

Municípios de Santa Margarida, Mutum, Caputira, Alto Caparaó, Manhumirim e

Simonésia.

Trata-se, como se vê, de justa homenagem à memória da cidadã que prestou

assinalados serviços a Santa Margarida e região, razão por que solicito a aprovação

do projeto.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.705/2010

Dá a denominação de Escola Estadual Dalila Cerqueira Pessoa, de ensino médio, a

Escola Estadual de Ensino Médio, no Município de Santa Margarida.

Art. 1º - A Escola Estadual de Ensino Médio, situada na Praça Otacílio Vieira

Campos, s/nº, Centro, no Município de Santa Margarida, passa a denominar-se

Escola Estadual Dalila Cerqueira Pessoa, de ensino médio.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 523/2010*

Belo Horizonte, 23 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia, emenda ao Projeto de Lei nº 4.689, de 2010, que fixa o subsídio das

carreiras do Grupo da Educação Básica do Poder Executivo Estadual e do pessoal

civil da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Busca-se com esta iniciativa assegurar aos servidores designados para a função de

Vice-Diretor do Colégio Tiradentes da Polícia Militar o mesmo tratamento conferido no
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Projeto aos Vice-Diretores das escolas da rede pública estadual, no que se refere à

remuneração e ao cumprimento da carga horária de trabalho.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à elevada análise

de seus Nobres Pares, a emenda em questão.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 4.689, DE 2010

Fixa o subsídio das carreiras do Grupo da Educação Básica do Poder Executivo

Estadual e do pessoal civil da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.

Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº 4.689, de 2010, onde convier:

Art. ... - O art. 8º-E da Lei n° 15.301, de 2004, p assa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 8°- E - A função de Vice-Diretor do Colégio T iradentes da Polícia Militar será

exercida por servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou detentor de função

pública das carreiras de Professor de Educação Básica da Polícia Militar e de

Especialista em Educação Básica da Polícia Militar.

§ 1° - O servidor que perceber a gratificação de fu nção de Vice-Diretor,

correspondente a vinte por cento do subsídio do Professor de Educação Básica da

Polícia Militar, nível I, grau A, de carga horária semanal de trabalho de trinta horas,

cumprirá jornada de trabalho semanal de trinta horas.

§ 2° - O Especialista em Educação Básica da Polícia  Militar no exercício da função

de Vice-Diretor complementará a carga horária de quarenta horas semanais, quando

for o caso, no desempenho de sua especialidade.”.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 4.689/2010. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 524/2010*

Belo Horizonte, 23 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
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Desterro do Melo o imóvel que especifica.

O imóvel em questão foi adquirido pelo Estado por doação do Município no ano de

1948, destinado ao funcionamento de uma escola rural que ali funcionou, sendo

utilizado há vinte anos como centro de saúde.

É interesse do Município que na área remanescente do centro de saúde seja

erguida construção que abrigará o Programa Farmácia de Minas.

A medida tem a anuência das Secretarias de Estado de Educação e de

Planejamento e Gestão, em vista da destinação pública que se pretende dar ao bem.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares a aprovação do projeto.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.706/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Desterro do Melo o imóvel que

especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Desterro do Melo

imóvel com área de 10.000m², situado na Rodovia Barbacena, Alto Rio Doce e Largo

da Matriz, naquele Município, registrado sob o nº 11.508, Livro 3-L, fls. 135, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se ao funcionamento de um

centro de saúde e a construção que abrigará o Programa Farmácia de Minas.

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. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM N° 525/2010*

Belo Horizonte, 23 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia
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Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Brumadinho o imóvel que especifica.

A doação ora cogitada recai sobre imóvel situado na área rural do Município de

Brumadinho, no lugar denominado Vila São José do Paraopeba, que foi incorporado

ao patrimônio do Estado por doação de particulares no ano de 1961.

O imóvel abriga hoje a Escola Municipal Professora Yolandina de Melo Silva, que

atende a Educação Infantil e as séries iniciais do Ensino Fundamental. Deseja a

Administração Municipal introduzir melhorias naquele estabelecimento, especialmente

com o objetivo de ampliar a sua capacidade operacional.

As Secretarias de Estado de Educação e de Planejamento e Gestão se

manifestaram favoravelmente à doação ora cogitada, uma vez que é medida que

atende ao interesse comunitário da laboriosa população da Vila São José do

Paraobeba.

Tratando-se, pois, de medida de interesse comunitário, solicito dessa augusta Casa

a aprovação do projeto.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.707/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Brumadinho o imóvel que

especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Brumadinho o

imóvel constituído de uma área com 1.251,00m2, situado na Rua São José do

Paraopeba s/nº, no lugar denominado “Vila São José do Paraopeba”, no Município de

Brumadinho, registrado sob o nº 2.915, do Livro 3-B, fls. 12, no Cartório do 1º Ofício

do Registro de Imóveis da Comarca de Brumadinho.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o “caput” destina-se ao funcionamento de

escola municipal.

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. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
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para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (2), encaminhando

informações relativas ao impacto financeiro do Projeto de Lei nº 4.689/2010 e do

Projeto de Lei Complementar nº 60/2010. (- Anexem-se aos respectivos projetos.)

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 COMPLEMENTAR Nº 63/2010

Revoga o art. 2º da Lei nº 8.980, de 10 de outubro de 1985.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica revogado o art. 2º da Lei nº 8.980, de 10 de outubro de 1985.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2010.

Djalma Diniz

Justificação: O art. 2º da Lei nº 8.980, de 10/10/85, determina que “o disposto no

art. 152 da Lei nº 7.109, de 13/10/77 que contém o Estatuto do Pessoal do Magistério

Público do Estado de Minas Gerais, só se aplica a ocupante de cargo do magistério

do sexo masculino”.

É situação extremamente anômala aos preceitos vigentes a partir da Constituição

Federal de 1988, que no seu art. 5º e inciso I, dispõe: “Todos são iguais perante a lei,

sem distinção de qualquer natureza”; “homens e mulheres são iguais em direitos e

obrigações, nos termos desta Constituição”.

Podemos nos reportar, também, aos incisos XXX e XXXI do art. 7º, da Constituição

Federal de 1988, que dispõem: “proibição de diferença de salários, de exercício de

funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil” e

“proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os

profissionais respectivos”.
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As normas da Constituição Federal vigente devem se sobrepor ao disposto na

legislação infraconstitucional constante nas Constituições ou nas legislações dos

Estados da Federação. Nestes termos, toda e qualquer determinação que omita a

aplicação de normas constitucionais, quando a Constituição assim a determina,

constitui conduta inconstitucional.

O que está em jogo nessa matéria é a preservação da igualdade dos direitos

constitucionais para todos os cidadãos, pois o art. 152 da Lei nº 7.109 dispõe que “o

professor que houver completado 45 anos de idade e contar 25 anos de regência terá

direito ao exclusivo exercício das atribuições do módulo 2, previsto no art. 13 desta lei

ou, a critério do sistema, de outras, necessárias ao funcionamento da escola”. O

referido art. 13 da mesma lei estadual prevê: “São atribuições específicas: I – de

Professor, o exercício concomitante dos seguintes módulos de trabalho: modulo 1:

regência efetiva de atividades, área de estudo ou disciplina; módulo 2: elaboração de

programas e planos de trabalho, controle e avaliação do rendimento escolar,

recuperação dos alunos, reuniões, autoaperfeiçoamento, pesquisa educacional e

cooperação, no âmbito da escola, para aprimoramento tanto do processo ensino-

aprendizagem, como da ação educacional e participação ativa na vida comunitária da

escola;”.

Tem-se notícia de que a Secretaria de Educação tem indeferido o pedido de

professores do sexo feminino e deferido o pedido de professores do sexo masculino,

com base no disposto na Lei nº 8.980, de 10/10/85. Ora, se reportarmos, então, à

Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT -, em que se prevê a proibição do trabalho

de pessoas do sexo feminino para algumas atividades insalubres ou penosas, aqui

não é o caso ou exemplo desse tipo de atividade, exercer o cargo de professor no

módulo 2 não tipifica trabalho meramente ou exclusivamente do sexo masculino, não

cabendo ao Estado garantir esse direito apenas para parcela dos seus servidores.

Assim, o disposto no art. 2º da Lei nº 8.980 deve ser sumariamente revogado.

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 e de Educação para parecer, nos

termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.708/2010

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Maestro Francisco José Pires

Guimarães, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Maestro

Francisco José Pires Guimarães, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2010.

Dinis Pinheiro

Justificação: A Associação Cultural Maestro Francisco José Pires Guimarães, com

sede no Município de Belo Horizonte, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, com

duração por tempo indeterminado. Seus estatutos estão registrados no Cartório do

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Belo Horizonte. Tem por objetivo

difundir a arte musical por meio da execução de instrumentos de sopro e percussão.

Diante do exposto, esperamos contar com o apoio dos ilustres pares à aprovação

deste nosso projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.709/2010

Declara de utilidade pública o Conselho Central de São Mateus da Sociedade São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central de São Mateus da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2010.

Dinis Pinheiro

Justificação: O Conselho Central de São Mateus da Sociedade de São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte, é uma entidade civil de direito

privado, filantrópica, sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado, cujos
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estatutos estão registrados no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, da

Comarca de Belo Horizonte.

A referida entidade tem por finalidade primordial a prestação de serviços aos

Conselhos Particulares e das Obras Unidas, no sentido de estimulá-los no exercício

da caridade cristã no campo da assistencia social e da promoção humana.

Diante do exposto, esperamos contar com a aprovação dos ilustres pares para a

aprovação deste nosso projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.710/2010

Dispõe sobre as empresas prestadoras de serviços e de venda de produtos que

operam através de telefonia - “telemarketing” - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - As empresas prestadoras de serviços e de venda de produtos que operam

através de telefonia - “telemarketing” - obedecerão às normas estabelecidas nesta lei

para o atendimento ao cliente.

Art. 2° - Os serviços referidos nesta lei deverão s er prestados com a devida

agilidade, ficando proibida a veiculação de propaganda, evitando-se a espera

excessiva do cliente na linha e no caso de necessitar de transferência para outro

setor.

Art. 3° - Os operadores de “telemarketing” deverão se identificar, no ato do

atendimento, pelo nome, sobrenome ou outra identificação necessária para o serviço.

Art. 4° - Quando o operador de “telemarketing” não puder dar resposta imediata à

informação ou serviço solicitado, anotará o número de telefone do consumidor, se

este com isso concordar, e retornará com a resposta até 24 (vinte e quatro) horas

após a chamada.

Art. 5° - Os operadores de “telemarketing” deverão fornecer, a pedido do

consumidor, endereço para o qual poderão ser encaminhadas correspondências

solicitando informações, reclamações e cancelamento de serviços.

Parágrafo único - O aviso de recebimento da correspondência - AR -, devidamente
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assinado, será documento válido para qualquer reclamação posterior.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: As reclamações envolvendo os serviços prestados através de telefone,

o chamado “telemarketing”, são cada vez mais abundantes. Para as vendas de

produto, o atendimento costuma ser célere e o operador simpático. Quando, porém,

trata-se de reclamação ou cancelamento de serviço, as operações costumam ser

demoradas, a linha cai, o sistema de informática cai, além de serem feitas diversas

transferências de atendimento que sempre são acompanhadas de gravações de

propaganda da empresa.

A função primordial do Legislativo é detectar as dificuldades e os abusos sofridos

pela sociedade e, a partir daí, eliminar esses problemas por meio de leis que regulem

a convivência justa na sociedade. Assim, tendo detectado diversos casos de mau

atendimento pelas empresas que se utilizam dos serviços de telefonia e

“telemarketing”, achamos por bem apresentar este projeto de lei.

Quando o consumidor faz uma chamada para cancelar um serviço ou uma compra,

muitas vezes ele é colocado numa “viagem” através do setor de “telemarketing”,

transferindo-se a ligação para outros departamentos encarregados de convencê-lo a

não se desfazer do produto ou serviço. Assim, colocamos no projeto um artigo que dá

a opção de se fazer o cancelamento por carta, o que evitaria este transtorno.

Acreditando na necessidade de normalizar esse serviço, que está em plena

expansão, apresentamos este projeto de lei, na esperança da melhor análise por

parte das Comissões e dos Deputados desta Casa.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Délio

Malheiros. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.725/2008 nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.711/2010

Declara de utilidade pública o Movimento Gay e Simpatizantes do Vale do Aço -

MGS -, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



____________________________________________________________________________
1334

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Movimento Gay e Simpatizantes do

Vale do Aço - MGS -, com sede no Município de Ipatinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2010.

Cecília Ferramenta

Justificação: O Movimento Gay e Simpatizantes do Vale do Aço - MGS - é uma

associação sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria e prazo de

duração indeterminado. A instituição tem por finalidade lutar pela conquista dos

direitos humanos plenos dos homossexuais masculinos e femininos e contra

quaisquer formas de discriminação contra homossexuais, jurídicas, sociais, políticas,

religiosas, culturais, educativas ou econômicas. O MGS participa e divulga trabalhos

culturais, artísticos, literários, cívicos e desportivos ou quaisquer outros de interesse

da comunidade LGBT, além de apoiar, sob todos os aspectos e âmbitos, a luta pelo

combate à aids e às DSTs. Diante do exposto, julgamos mais que procedente

conceder-lhe 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

Direitos Humanos, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.712/2010

Declara de utilidade pública a Associação Franciscana de Educação Social, 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 Franciscana de Educação

Social, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2010.

Maria Tereza Lara

Justificação: A Associação Franciscana de Educação Social, com sede no

Município de Belo Horizonte, tem como finalidade promover a educação nos níveis

infantil, fundamental, médio e superior, o desenvolvimento de programas perenes de

proteção social direcionados à criança, ao adolescente, ao jovem, ao idoso e às
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pessoas em situação de vulnerabilidade social, e a integração ao mercado de

trabalho do público-alvo da política nacional de assistência social. É um trabalho de

grande alcance social, portanto a entidade merece ser reconhecida como de utilidade

pública estadual.

- 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 4.713/2010

Declara de utilidade pública a Liga de Xadrez e Damas do Alto Paranaíba - LXDAP

-, com sede no Município de Patos de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Liga de Xadrez e Damas do Alto

Paranaíba – LXDAP –, com sede no Município de Patos de Minas.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2010.

Elmiro Nascimento

Justificação: A Liga de Xadrez e Damas do Alto Paranaíba é uma entidade civil sem

fins lucrativos e de duração indeterminada, que tem como principal finalidade a

difusão dos jogos de xadrez e damas. Para tanto, a entidade organiza torneios em

toda a região do Alto Paranaíba, bem como a participação de associados em

competições oficiais nacionais e internacionais. Promove, ainda, atividades e projetos

de natureza didática e educativa.

A entidade foi constituída em 5/10/2007, e sua diretoria é composta por pessoas de

reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

Considerando-se a importância das atividades exercidas pela associação, espero

contar com o apoio dos ilustres Deputados para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.714/2010

Declara de utilidade pública a Associação São Miguel Arcanjo, com sede no
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Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação São Miguel Arcanjo, com

sede no Município de Divinópolis.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2010.

Eros Biondini

Justificação: Fundada em 2007, a Associação São Miguel Arcanjo é uma entidade

sem fins econômicos, filantrópica e de caráter educacional, cultural e assistencial, que

tem como objetivo primordial a proteção da criança e da família.

Para tanto, trabalha em prol da inviolabilidade da vida humana desde a concepção

e defende os direitos e interesses previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Além disso, promove a educação e a saúde da criança e da família, disponibiliza

serviços gratuitos de atendimento às necessidades da criança e seus familiares,

presta acolhimento e assistência a crianças e gestantes e elabora, fomenta e apoia

estratégias e ações comprometidas com o atendimento às necessidades da criança.

Considerando que o trabalho realizado pela entidade contribui para a promoção

integral dos direitos da criança, 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 4.715/2010

Obriga a Companhia de Saneamento Básico do Estado de Minas Gerais - Copasa-

MG - a suspender a cobrança de tarifa de água nos casos em que houver corte no

fornecimento por falta de pagamento e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica a Companhia de Saneamento Básico do Estado de Minas Gerais -

Copasa-MG - obrigada a suspender a cobrança de tarifa de água nos casos em que

houver corte no fornecimento por falta de pagamento.

Art. 2° - A Copasa-MG deverá divulgar, de forma des tacada, nas contas de água,
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orientação sobre os procedimentos a serem tomados, quando da desocupação de

imóveis e da supressão do fornecimento dos serviços de saneamento, bem como os

valores cobrados para o restabelecimento da ligação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2010.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Este projeto tem por objetivo corrigir uma antiga demanda colocada

pelos consumidores dos serviços prestados pela Copasa-MG, que são surpreendidos,

quando do acerto de pendências de débitos com a empresa, com uma dívida relativa

ao período em que foram os serviços suspensos por falta de pagamento, uma vez

que não houve a correspondente suspensão da cobrança de tarifa, ou seja, mesmo

sem a utilização dos serviços o consumidor continua arcando com a cobrança da

tarifa mínima.

Outra questão que carece de orientação se relaciona com a possibilidade de

desligamento provisório da ligação de imóvel desocupado. Os proprietários de

imóveis nestas condições desconhecem os procedimentos para supressão dos

serviços, enquanto permanecer o imóvel desocupado e o custo para que a ligação

seja restabelecida; daí, a proposta de incluir na fatura dos serviços informações

dessa natureza.

- 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 N° 4.716/2010

Declara de utilidade pública a Associação Pro-Civitas dos Bairros São Luís e São

José, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Pro-Civitas dos Bairros

São Luís e São José, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2010.

Doutor Rinaldo Valério
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Justificação: A Associação Pro-Civitas nasceu da preocupação com a deterioração

da região da Pampulha e tem como missão “a proteção do meio ambiente, da boa

qualidade de vida e do patrimônio natural e paisagístico dos Bairros São Luís, São

José e adjacentes”. A referida entidade foi registrada no Cartório de Registro Civil das

Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte, em 6 de junho de 2003.

A entidade tem historicamente combatido posturas municipais que liberam usos

inadequados de bairros residenciais, como a recente tentativa de verticalização que

ameaça degradar ainda mais a Pampulha. Com o objetivo de alcançar melhores

resultados, tem trabalhado em conjunto com associações de bairros vizinhos, para

tentar fazer valer o Estatuto da Cidade (lei federal de 2001), que garante ao cidadão o

direito de participar da elaboração das regras do ambiente em que vive.

A Pro-Civitas entende que a composição de esforços é, sem dúvida alguma, o

caminho para a transformação de uma sociedade e sempre conclama os moradores

dos bairros de sua abrangência a participarem deste trabalho, além de todos aqueles

que puderem contribuir com o cumprimento da missão da entidade.

Assim sendo, conto com os nobres pares para aprovação desse projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.412/2010, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Vítor Inácio Peixoto Parreiras Henriques por sua nomeação

e posse como Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. (- À Comissão

de Administração Pública.)

Nº 6.413/2010, do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Fórum Nacional da RTS - comitê coordenador, secretaria

executiva, funcionários, voluntários e 845 entidades congregadas pela Rede de

Tecnologia Social - pelo seu quinto aniversário. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.414/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Defesa Social pedido de providências urgentes para reforçar o

policiamento no Município de Brumadinho, especialmente no Distrito de Casa Branca.
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(- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.415/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro da Educação pedido de providências com relação às denúncias de possível

fraude ocorrida na 6ª Edição das Olimpíadas Brasileiras das Escolas Públicas.

Nº 6.416/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro da Ciência e Tecnologia pedido de providências com relação às denúncias

de possível fraude ocorrida na 6ª Edição das Olimpíadas Brasileiras das Escolas

Públicas.

Nº 6.417/2010, do Deputado Braulio Braz, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Conselho Nacional de Educação pedido de providências para que seja

revista a Resolução nº 1, de 14/1/2010, a fim de que os alunos matriculados na

educação infantil na data da publicação da referida resolução possam prosseguir

normalmente seus estudos, mesmo que completem 6 anos após 31 de março, desde

que não os completem após 31 de dezembro. (- Distribuídos à Comissão de

Educação.)

Nº 6.418/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o sr. Antônio Pontes da Fonseca pelo recebimento da Medalha

do Mérito Rural, outorgada pela Faemg. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 6.419/2010, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente pedido de providências para acelerar o

licenciamento ambiental da barragem Guarda-Mor, localizada no Distrito de Riacho

da Cruz, Município de Januária. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 6.420/2010, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Codevasf pedido de providências a fim de que preveja

em seu orçamento de investimento o valor de R$17.000.000,00 para a construção da

Barragem Guarda-Mor, no Município de Januária.

Nº 6.421/2010, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão pedido de

providências com vistas à inclusão, no Orçamento da União para o ano de 2011, de

recursos financeiros no valor de R$17.000.000,00 para a Codevasf, a fim de viabilizar

a construção da Barragem Guarda-Mor, no Município de Januária. (- Distribuídos à
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Comissão de Minas e Energia.)

Nº 6.422/2010, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a Sra. Laís Fonseca dos Santos,

Superintendente Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do

Norte de Minas, pelo empenho no processo de desburocratização do licenciamento

ambiental no Norte do Estado. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 6.423/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita sejam

encaminhados ao Prefeito Municipal de Varginha cópia das notas taquigráficas da 20ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para apurar

denúncia de assédio moral contra integrantes da Guarda Municipal local, conforme

relato da servidora Adriana Pio Ferreira. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 6.424/2010, das Comissões de Saúde e de Segurança Pública, em que solicitam

seja encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de informações sobre o

cronograma de implantação do plano de ação para assistência às pessoas portadoras

de transtorno mental com determinação de medida de segurança em processos

transitados e julgados. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 6.425/2010, das Comissões de Saúde e de Segurança Pública, em que solicitam

seja encaminhado aos Secretários de Defesa Social e de Saúde pedido de

providências para o aumento do número de leitos do Hospital Psiquiátrico Judiciário

Jorge Vaz, em Barbacena.

Nº 6.426/2010, das Comissões de Saúde e de Segurança Pública, em que solicitam

seja encaminhado aos Secretários de Saúde e de Defesa Social pedido de

providências para que os pacientes portadores de transtorno mental que estão

cumprindo medida de segurança, irregularmente, no sistema prisional sejam

internados em instituições apropriadas para o cumprimento da medida.

Nº 6.427/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para a adoção dos

Programas de Controle Médico da Saúde Ocupacional - PCMSO -, previstos na

Norma Regulamentadora nº 7, baseada nos arts. 168 e 169 da Consolidação da

Legislação do Trabalho - CLT.

Nº 6.428/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja
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encaminhado ao Subsecretário de Administração Prisional pedido de providências

para a transferência da servidora Luciene Ângela de Lima, Agente de Segurança

Penitenciária lotada no presídio de Nova Serrana, para unidade prisional próxima de

Belo Horizonte, por motivos de saúde.

Nº 6.429/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de criação de um órgão subordinado

à Secretaria de Defesa Social responsável pela gestão de políticas públicas no que

se refere à vitimização dos servidores da área de segurança pública, com ações

voltadas à assistência de servidores e familiares.

Nº 6.430/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido providências com vistas à

construção de um centro socioeducativo para o atendimento de adolescentes autores

de atos infracionais e à implantação da Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados - Apac -, ambos no Município de Contagem.

Nº 6.431/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para a concessão

urgente de promoção por ato de bravura e aposentadoria integral ao Agente de

Polícia Marcos Roberto do Nascimento Pereira, que ficou paraplégico após intervir

em assalto na Praça do Papa, nesta Capital.

Nº 6.432/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados à Corregedoria da Secretaria de Defesa Social, à Subsecretaria do

Sistema Prisional, ao Ministério Público e à Juíza de Execução da Comarca de

Caratinga cópias das notas taquigráficas da 13ª Reunião Ordinária dessa Comissão e

do relatório da Pastoral Carcerária, assim como pedido de providências para

verificação das denúncias de violação de direitos humanos no presídio desse

Município.

Nº 6.433/2010, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita sejam

encaminhados ao Prefeito Municipal de Januária pedido de providências para a

regularização das terras das comunidades que receberão, pela Codevasf, os

benefícios do programa Água para Todos, assim como a informação de que estão

disponíveis R$2.418.149,63 para utilização no âmbito do referido programa.
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- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Direitos

Humanos (2), de Turismo (2) e de Segurança Pública e dos Deputados Célio Moreira

(2) e Gilberto Abramo.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública, de Segurança Pública e de Educação.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, caríssimo Deputado Alberto Pinto

Coelho, que, com tanta maestria e dedicação, vem conduzindo os destinos do

Parlamento mineiro. Fico muito feliz em saudar V. Exa., que tem sido um conciliador e

comandante das ações proativas deste Parlamento, com sua história política em

Minas Gerais. Nessa esteira, com tantos projetos na pauta, V. Exa. em nenhum

momento se furtou às ações maiores em favor do povo mineiro. Caríssimos

Deputados, caríssimas Deputadas, TV Assembleia, meus amigos. Ocupo esta

tribuna, caríssimo Presidente, Srs. Deputados e Deputadas, para manifestar a nossa

enorme satisfação em tomar conhecimento do anúncio feito pelo Governador Antonio

Anastasia, esta semana, em Muriaé, terra natal do Deputado Braulio Braz. Atendendo

a um conjunto de reivindicações dos empresários de Minas, notadamente a classe do

setor têxtil, ele anunciou que o governo, por meio de regime especial com a

Secretaria de Fazenda, decidirá a redução da carga tributária do setor têxtil e de

confecção ainda esta semana.

Sr. Presidente, essa notícia veio coroar todos os esforços, particularmente da minha

região. Lá temos o Circuito das Malhas, com centenas de malharias que geram

empregos para Minas, o Brasil e o mundo. O Circuito das Malhas engloba a minha

terra natal, Ouro Fino, Jacutinga, Monte Sião, Borda da Mata, que é a capital nacional

do pijama, e Inconfidentes. Esse setor é o grande catalisador de emprego e renda da

nossa região.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, fiquei muito feliz quando percebi que, nesse

compasso, garantindo a competitividade das indústrias que geram emprego e renda,

o governo pôde também, pelo conjunto de propostas do Sindivest, apresentadas pelo
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seu Presidente, Michel Aburachid, a quem cumprimento, entender que não

poderíamos ficar numa guerra fiscal travada pelo Estado de São Paulo, que, há 90

dias, reduziu a carga tributária para 7%. Aliás, Sr. Presidente, esta Casa, atendendo a

emenda de nossa autoria, reduziu a carga tributária de 18% para 12%, tendo em vista

o conjunto de providências que o Estado tomou a favor do regime tributário de Minas

Gerais.

Agora, sob o comando e a batuta do Dr. Aguinaldo Diniz, Presidente da Abit,

mineiro, profundo conhecedor do setor têxtil, uniram-se forças com o Sr. Flávio

Roscoe, do Sindimalhas, e com todo o setor, a fim de fazer o governo entender que

não poderíamos ficar com uma alíquota de 12%; teríamos de mostrar ao Estado

concorrente que Minas sabe e garante a continuidade das indústrias instaladas em

todo o Estado.

Quero dizer, caríssimos Deputados Braulio Braz e Ana Maria Resende, que essa

ação para o nosso Sul de Minas representa efetivamente uma cortina de empregos e

uma grande perspectiva para as muitas indústrias e malharias. O ano de 2009 foi

difícil - a questão do dólar, a invasão dos produtos chineses - e trouxe consequências

desastrosas às nossas malharias. O governo, na tentativa de acertar, de oferecer à

indústria garantia de emprego e estabilidade para seu andamento comercial,

recompõe-se oferecendo um decreto, que, segundo informações dos jornais, será

editado amanhã, sexta-feira. Trata-se, com certeza, de medida importante, que

agilizará novos produtos para Minas Gerais, a exemplo de Juruaia, Muria, e todos os

setores industrial, têxtil e de confecção do nosso Estado.

Fico muito feliz! Por falar nisso, tenho o prazer de anunciar aqui, no Parlamento

mineiro, que assinamos ontem um protocolo de intenção com a empresa Cogumelo

do Sol, que doravante será denominada Bela Vista Cogumelos. Essa empresa, cujo

Diretor-Presidente é o Mário Kimura, será instalada em São Sebastião da Bela Vista,

com sua equipe.

A expectativa é gerar, com certeza, mais de 1.500 empregos diretos, por meio do

produto Cogumelo do Sol, tão conhecido e respeitado no Brasil e no mundo. São

ações importantes, que contaram com a participação do Instituto Nacional de

Desenvolvimento Integrado - Indi - de Minas Gerais - e faço questão de saudar o Dr.
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Adriano, da Secretaria de Fazenda, na pessoa do Subsecretário Antônio Eduardo - e

de todos os que entenderam e garantiram a recepção de nova indústria para o

Estado, buscando geração de emprego, particularmente no Sul de Minas. Realizamos

essas importantes ações. Vejo isso na pessoa do Deputado Braulio Braz, um dos

empresários mais bem-sucedidos do Brasil. Sabemos da importância de discutir,

garantir e reduzir a carga tributária, porque é através dela que temos novos

horizontes, novas perspectivas para os grandes empresários que venham a instalar-

se, que sejam convidados, pela credibilidade que tem o governo do Estado, por meio

de protocolo de intenções, de linha de crédito do BDMG, do sistema tributário

diferenciado, para garantir também seu desenvolvimento e sustentabilidade.

Então, Minas tem feito seu dever de casa, independentemente de outros Estados,

sem precisar entrar em guerra fiscal. O governo faz, acima de tudo, e oferece

segurança jurídica, sem precisar buscar ações junto ao Poder Judiciário para ter

garantia da redução da carga tributária. O próprio Estado oferece, garante, para que

as empresas tenham continuidade, a exemplo de tantas e tantas de que o Estado

participou, a exemplo da Higident do Brasil, da qual faço questão de falar, instalada

em Itajubá, hoje uma das maiores indústrias de sabonetes do País e a terceira do

mundo, graças ao seu potencial de trabalho, hoje com mais de 2 mil funcionários já

em franca atividade, em três turnos. Mas isso se deveu a uma ação governamental, a

uma ação parlamentar, ao elo de credibilidade e de confiabilidade entre empresa e

governo.

Ouviremos, com muito prazer, meu caríssimo e ilustre amigo Deputado Braulio

Braz.

O Deputado Braulio Braz (em aparte) - Obrigado, nobre colega Deputado Dalmo

Ribeiro Silva. Providenciais suas palavras aqui, hoje, na tribuna da Assembleia de

Minas. Nobre colega, vivemos realmente momentos de transição econômica, em que

estamos vendo Minas Gerais progredir mais que outros Estados brasileiros. Prova

disso é o nosso PIB, que, no primeiro trimestre, o tão decantado pelo governo federal,

de 9%, em Minas Gerais foi de 12,2%. Agora há a informação de que o nível de

emprego cresceu no Brasil. Encontra-se em Minas Gerais 10% da população

brasileira, e 20% do aumento dos empregos no País aconteceram em Minas. Isso é
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prova de que nosso Governador vem acertando. Em face do crescimento da

economia, foi permitido ao governo liberar a redução de impostos para o setor têxtil,

que tanto beneficiou todo o Estado de Minas, mas, de forma especial a Zona da Mata,

como nosso colega sabe - onde somos mais votados - uma região que tem forte

vocação para a indústria de confecções, haja vista que a cidade onde moro, Muriaé,

assim como pequenas cidades no entorno, que vivem da indústria de confecções,

representam 41% do PIB. A redução de 12% para 7% do ICMS anunciada pelo

Governador Anastasia, em primeira mão, na terça-feira, dia 22, na nossa cidade, foi

recebida com muita honra por nós, muriaeenses; enche-nos de orgulho e vaidade e,

ao mesmo tempo, traz-nos esperanças de mais empregos e mais renda para o nosso

povo do interior do Estado.

Estou muito contente com a atitude que este governo vem tomando. Isso nos faz

mais responsáveis ao ombrear com ele para que Minas Gerais tenha um sucesso

diferenciado neste país gigantesco que é o Brasil, mas que depende demais da

economia de Minas Gerais. Agora, assistimos a um momento importantíssimo da

economia mineira, superando, proporcionalmente, a economia do Brasil. Obrigado

pelo aparte, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Parabéns pela oportunidade que dá aos

mineiros de ouvirem essas informações tão importantes.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado pelo aparte de V. Exa. Quero

fazer também um comentário importante a respeito do anúncio feito pelo nosso

Governador Antonio Anastasia. Há pouco tempo, estávamos desprovidos de telefonia

celular. O governo, por meio de projeto encaminhado a Assembleia Legislativa, fez

com que em todos os Municípios esse serviço fosse instalado. Sabemos que é um

meio de comunicação muito almejado, sonhado por todas as famílias e por todos os

habitantes deste Estado. Houve, efetivamente, o atendimento aos Municípios. Agora,

com o novo projeto, dentro de poucos dias teremos o serviço da telefonia rural

celular, atendendo aos Distritos, aqueles que ainda não tinham sido atendidos com

instalação de torres, de repetidores, de “links”, para que também toda a comunidade

rural distante do Município possa, por meio dessa ação do governo, ser beneficiada

em toda a sua extensão.

Sr. Presidente, trata-se, sem dúvida, de uma proposta cuja efetivação há tanto
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tempo estamos aqui buscando, mesmo no próprio governo. Realmente, essa é uma

discussão importante, para que todas aquelas pessoas que moram mais distante, em

seus Municípios, em seus sítios, em suas fazendas, nos Distritos, que são milhares

em Minas, sejam atendidas e tenham um canal de comunicação a qualquer momento

e a qualquer hora. Com certeza, caríssimo Presidente, são medidas importantes, de

um governo sério, correto, dedicado, interativo com o desenvolvimento de Minas, que

tem produzido ações para que Minas Gerais se destaque, como tem se destacado,

pela governabilidade, pela credibilidade e pelo modelo de gestão pública que tem

realizado. Cumprimento o Governador Antonio Anastasia por todas as ações

empreendidas. Aliás, hoje o governo assinou convênio com os Municípios em

decorrência das perdas que sofreram, aquelas que não foram indenizadas pelo

governo federal. Minas entregou a todos os Municípios recursos para tenham

infraestrutura e projetos para o seu desenvolvimento. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, assomo a esta tribuna para abordar, deixando claro e

respeitando os limites impostos pela legislação eleitoral, um assunto político que diz

respeito a todos nós, integrantes de variados partidos políticos, referente a nossa

sucessão estadual e nacional.

Há poucos minutos, na cidade de Bocaiuva, Norte de Minas, na Rádio Clube de

Bocaiuva, o ex-Ministro e ex-Prefeito de Belo Horizonte Patrus Ananias, militante

histórico do PT, atendendo ao apelo unânime da militância do partido, do Presidente

Lula, da nossa ex-Ministra Dilma, do Senador Hélio Costa e de vários partidos que

integram a base presidencial, ouvindo a militância social progressista, superando

também reflexões de natureza pessoal, para fortalecer a campanha da nossa ex-

Ministra Dilma, e também, após um entendimento programático com o PMDB sobre

os desafios colocados para o Estado de Minas Gerais, anunciou, como disse, há

poucos minutos, a sua decisão de integrar a chapa PT-PMDB-PCdoB e demais

partidos aliados ao pleito pelo governo de Minas Gerais.

Portanto, eu, nosso Líder da Bancada, Deputado Padre João, e o Líder Deputado

Vanderlei Miranda, que compomos o Bloco PT-PMDB-PCdoB, já tomamos essa
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importante decisão que, com certeza, terá uma influência muito grande nos rumos da

sucessão do Estado e no fortalecimento da eleição nacional aqui em Minas.

É com muito prazer que concedo aparte à Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado André Quintão, grande

companheiro e Presidente da Comissão de Participação Popular, é com muito

orgulho e alegria que compartilho com V. Exa. desse momento. De fato, Patrus

Ananias, nosso companheiro e ex-Ministro de Desenvolvimento Social de Combate à

Fome, tem uma liderança mineira e nacional respeitada. O que mais me chama a

atenção na sua personalidade é o compromisso que tem com o projeto democrático e

popular. Inúmeras vezes ele tem dito - e isso vemos pela sua vida - que tem um

compromisso com os pobres e que, por isso, sua administração é voltada para todos

e todas, priorizando os pobres e excluídos, para que a nossa sociedade seja

verdadeiramente igualitária. Ele é um homem que tem a ética como princípio de vida.

É um homem que prioriza também a convivência de sua família, muito querido por

todos nós, do PT, como também pelo povo de Minas Gerais. Portanto, esse momento

é histórico. Acabei de ouvir pelo rádio Patrus Ananias oficializando a sua aceitação a

ser vice na chapa com Hélio Costa para Governador de Minas Gerais.

Para finalizar, Deputado André Quintão, gostaria de dizer que também estive em

Brasília, na convenção do PT, quando foi oficializada a candidatura de Dilma.

Registro nesta Casa que a prioridade da Ministra Dilma, se eleita - se Deus quiser,

nosso país terá a primeira mulher eleita como Presidente -, será com a educação.

Portanto, a educação e assistência aos excluídos são duas marcas fortes da Dilma e

do Patrus, além de todos os que compõem essa chapa. Gostaria também de dizer a

todos os que nos veem que, de fato, aqui em Minas Gerais, ter a oportunidade de

escolher Patrus Ananias, ex-Ministro da Comunicação, como vice da chapa de Hélio

Costa, é para nós motivo de muita alegria. A partir de agora, o povo de Minas Gerais

poderá conhecer profundamente os seus candidatos e fazer uma opção à altura que

o Estado merece.

O Deputado André Quintão* - Muito obrigado, Deputada Maria Tereza Lara.

Gostaria de lembrá-la, Deputada, de que o ex-Ministro voltará de sua cidade natal,

Bocaiuva, amanhã à noite, e a primeira atividade agendada para ele no sábado pela
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manhã será uma visita oficial ao PT para comunicar a decisão à nossa executiva

estadual, em respeito que tem pelo PT. Além disso, também deu um retorno ao

encontro unânime de centenas de delegados no último final de semana, os quais

fizeram um apelo para que ele tomasse a decisão de ser vice, mesmo não sendo um

projeto prioritário, de natureza pessoal, mas pela importância política do momento.

Portanto, ele estende o convite aos nossos Deputados do partido para que estejam

presentes na reunião da nossa Executiva Estadual, no sábado pela manhã, a fim de

acertarmos os procedimentos para a convenção oficial, no dia 30, no “hall” da

Assembleia, às 18 horas, com a presença da nossa ex-Ministra Dilma.

Tenho o maior prazer em conceder aparte ao nosso Líder da Minoria, Deputado

Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Colega Deputado André Quintão, Srs.

Deputados e Sras. Deputadas, primeiramente quero agradecer a V. Exa. o espaço

para este aparte. E eu o faço com muita alegria, porque essa notícia que acaba de se

confirmar, há poucos minutos, na entrevista dada pelo nosso querido companheiro,

ex-Ministro Patrus Ananias, vem somar, integrar essa proposta de centro-esquerda

na união do PT-PMDB-PCdoB, do PR e de outros partidos que compõem a base de

sustentação do Presidente Lula. Na verdade, essa notícia já era esperada.

Eu disse, em algumas oportunidades, em entrevistas que dei, que essa seria o que

poderíamos chamar de chapa dos sonhos. Uma chapa que reunisse Hélio Costa,

Patrus Ananias e Fernando Pimentel. E agora, Deputada Maria Tereza Lara, vemos

essa chapa consolidada. Fico muito feliz, porque, no ano de 1992, quando disputei a

minha primeira eleição, tive o privilégio de apoiar o companheiro Patrus Ananias, no

2º turno, no partido a que pertencia àquela época. Portanto, isso aconteceu há quase

20 anos. Lembro-me perfeitamente de que eram três os candidatos que se

destacaram naquela eleição. Um deles era o Patrus Ananias; o outro, Maurício

Campos; e o terceiro, o ex-Governador Aécio Neves. Naquela oportunidade, foram

para o 2º turno os candidatos Patrus Ananias e Maurício Campos. Aliás,

recentemente tive a oportunidade de me encontrar com o Maurício Campos, na

academia próxima à minha casa, fazendo um trabalho de reabilitação, já que a sua

saúde está muito debilitada. Ele foi também um grande Prefeito desta cidade.
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Patrus, como sempre, fez aqui um mandato exemplar, e o seu mandato no

Executivo deixou saudades. Pude confirmar isso e me alegrar de saber que aquele

apoio dado em 1992 foi uma escolha benfeita, quando convivi com os Vereadores, na

época em que também era Vereador em Belo Horizonte. Os Vereadores, na Câmara

Municipal, falavam de Patrus com saudade da relação que tinham com ele, uma vez

que ele não chamava os Vereadores ao Gabinete da Prefeitura, porque ia à casa dos

Vereadores para conversar com eles, mostrando um lado muito humano e afetivo.

Deputado André Quintão, essa decisão de ir a Bocaiuva pedir a bênção à mãe

mostra a grandiosidade do companheiro Patrus, um homem com a responsabilidade

que teve enquanto exerceu o seu Ministério no governo; um homem maduro, mas

que não perdeu aquilo que de mais importante um ser humano pode carregar, que é

o valor que se deve dar aos pais. Há um versículo bíblico que diz: “Honra teu pai e

tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra”. Essa atitude,

esse gesto do nosso companheiro Patrus de ir a Bocaiuva conversar com a mãe e

ouvir dela que ele tem a sua bênção para esse trabalho, que dará mais essa

contribuição, foi um gesto de grandiosidade da parte dele.

Nós, do PMDB, falo aqui como Líder da Bancada do PMDB, estamos muito felizes

de vermos consolidado esse sonho que agora não é mais um sonho, mas uma

realidade. Com certeza, juntos, estaremos trabalhando para dar a Minas Gerais mais

do que já tem recebido e merece, se isso for possível. Muito obrigado pelo aparte que

V. Exa. me concede.

O Deputado André Quintão* - Obrigado, companheiro, Deputado Vanderlei Miranda.

Dessa forma, a nossa chapa irá se preenchendo, com o PMDB e o PT, ou seja, Hélio

Costa e Patrus, e o candidato ao Senado, o ex-Prefeito e amigo Fernando Pimentel.

Esperamos, agora, a convenção, no próximo dia 30, com a presença da nossa ex-

Ministra Dilma. Sr. Presidente, concluo meu pronunciamento reiterando, mais uma

vez, um apelo que vários Deputados do Bloco PT-PMDB-PCdoB fizeram nesta Casa,

na madrugada de hoje. Para aqueles telespectadores que não acompanharam, na

madrugada de hoje, os trabalhos da Assembleia, informo que tivemos oportunidade

dar um passo além na tramitação do projeto que busca ampliar o piso salarial dos

professores e trabalhadores da educação em Minas Gerais. Em amplo acordo, o
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projeto recebeu emendas do Bloco PT-PMDB-PCdoB a serem apreciadas na

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. É muito importante que essas

emendas sejam aprovadas, pois preservam benefícios e direitos adquiridos. É

importante ter o piso, mas com os benefícios, ou seja, com a progressão e com a

promoção. Usando termo utilizado pelo Deputado Vanderlei, não podemos trocar seis

por meia dúzia. Não podemos, de um lado, chegar a um valor aproximado do piso e,

do outro, cancelar direitos ou mecanismos de promoção e de progressão que servem

como estímulo à qualificação do trabalhador em educação, o que repercute nos

nossos alunos, nas nossas crianças do Estado de Minas Gerais.

É muito importante essas emendas serem aprovadas. Graças ao esforço e à

organização dos trabalhadores em educação e ao nosso apoio, já conseguimos do

governo a retroatividade a partir de janeiro, que estava prevista somente para março

do próximo ano. Ontem, o Líder de governo, Deputado Mauri Torres, comprometeu-

se com esta decisão e já anunciou que tem a concordância do governo em o

pagamento ser feito a partir de janeiro de 2011. Temos até segunda-feira para

votarmos esse projeto em lº e 2º turnos. O Bloco PT-PMDB-PCdoB está de plantão

nesta Casa, para votar à tarde, à noite, de madrugada, na hora do jogo do Brasil, em

qualquer horário, porque a prioridade é a adoção do piso do Magistério no Estado de

Minas Gerais. Cumprimento todos os trabalhadores em educação do Estado de

Minas Gerais porque, não fosse a organização dos mesmos e a greve realizada, não

teríamos hoje a possibilidade de analisar um projeto que pode avançar mais, caso as

nossas emendas sejam acolhidas por esta Casa.

Esperamos que, além da boa notícia do nosso ex-Ministro Patrus Ananias, que

agora integra a disputa na chapa ao governo de Minas, tenhamos também, até terça-

feira, a aprovação, nesta Assembleia, das emendas apresentadas pelo Bloco PT-

PMDB-PCdoB, para que os trabalhadores em educação tenham a valorização e a

dignidade que merecem. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Com a palavra, o Deputado

Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Cumprimento o Presidente, os colegas Deputados,
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assim como a juventude aqui presente, os jovens alunos do colégio Sesi. É uma

alegria para esta Casa receber a visita de estudantes das escolas para

acompanharem o trabalho do parlamento, no exercício de cidadania, especialmente

num momento em que discutimos um tema que é do interesse de todos nós, mas, de

modo especial, da comunidade acadêmica, dos professores e de todos aqueles que

compreendem que, sem a educação, não se pode sequer pensar ou desejar uma

sociedade melhor, que evolua. A educação é, sem dúvida, a base de tudo, mas hoje

enfrenta graves problemas em todo o País. Aqui, em Minas, não é diferente. A origem

desse problema deve-se ao fato de não se ter dado a devida valorização aos

profissionais de educação ao longo de muito tempo. É preciso resgatar essa

valorização, oferecer condição de trabalho e salário digno. E é preciso que esse

esforço seja permanente, porque também não podemos vender ilusões, dizer que

resolveremos o problema do dia para a noite, em um estalo, com uma decisão única.

Temos de manter um processo de construção para recuperar o tempo perdido.

Neste momento, tramita, nesta Casa, o Projeto de Lei nº 4.689, que é

extremamente importante, pois estabelece uma nova forma de remuneração,

acabando com os tais “penduricalhos”, que deixam todos confusos com relação ao

que é, de fato, a remuneração, dificultando negociações e permitindo realidades

variáveis, algumas até perversas. Portanto esse projeto procura melhorar a situação

dos funcionários, busca principalmente aumentar o salário dos professores e alcança,

de imediato, mais de 60% deles. Resolve todos os problemas? Não, mas avança, traz

melhorias. Aliás, foi fruto de uma luta dos próprios professores, em seu movimento

organizado, liderados pelo sindicato da categoria, pela Beatriz, pela Marilda e outras

lideranças. Acompanhei isso e faço questão de fazer justiça e reconhecer a luta

organizada da categoria em busca de avanços. É importante recapitularmos alguns

fatos recentes até para que os jovens que aqui estão e aqueles que nos

acompanham compreendam melhor a situação. No mês de março, veio para cá um

projeto de lei, atendendo a um pedido feito pela Casa em várias audiências públicas

realizadas em 2009, das quais participei. E o governo já alegava, no ano passado,

que não poderia dar aumento, diante da crise que se abateu sobre a economia

mundial. O Brasil não foi exceção. A economia brasileira sofreu um decréscimo,
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apresentou redução de -0,2%, e, na verdade, caiu também a arrecadação de

impostos em todos os níveis de governo: municipal, estadual e federal. Naquele

momento, por mais que nós, da base do governo, tenhamos apelado, solicitando que

enviasse um projeto de aumento, ele nos demonstrou em reuniões realizadas nesta

Casa e lá, com a Secretária Renata Vilhena, que estava impedido de fazer isso pela

Lei de Responsabilidade Fiscal, pois já estava gastando o máximo que podia com a

folha de pagamento. A receita caiu, e o governo chegou ao máximo do que podia

gastar. Se ele fosse conceder aumento no ano passado, estaria cometendo o

chamado crime de responsabilidade administrativa, dando aumento além do que a lei

permite. Isso nos foi explicado, mas também foi firmado um compromisso: que, no

primeiro trimestre deste ano, seria enviado um projeto. Já havia esperança de a

economia recuperar-se em 2010, como, aliás, aconteceu, e Minas está crescendo

mais que a média brasileira. Então, no mês de março, veio um projeto propondo

aumento de 10%. Nós, da base do governo, assim como a Oposição, questionamos,

na oportunidade, se o governo não poderia conceder um aumento maior. Havia um

limite de prazo, alegado pelo governo, para efetivamente ser dado o aumento e ele

entrar em vigência em ano de eleição. É a Lei Eleitoral. Tínhamos de votar o projeto

até o início de abril. Naquela ocasião, foram apresentadas emendas aqui, na

Assembleia, que aumentavam o percentual que o governo estava dando e

estabeleciam, até mesmo, um piso. Nós, Deputados, chegamos a fazer um apelo ao

governo para que ele concordasse com aquelas emendas e mandasse, por iniciativa

dele, uma revisão do projeto. Por que fizemos esse apelo? Porque há uma regra

muito clara na Constituição brasileira - e todos sabem disso, embora, em um debate

político, possa vir um Deputado de outro partido e dizer que essa regra não existe -,

segundo a qual o Legislativo não pode apresentar emenda que aumente a despesa

do Executivo com folha de pagamento, senão todo o dia estaríamos aumentando a

folha de pagamento dos servidores, porque sabemos que, várias categorias,

especialmente a educação, ganham muito pouco. A regra é da Constituição brasileira.

Não foi criada por nós, Deputados Estaduais, nem pelos Vereadores. Ela existe e

serve para todos os Estados e até mesmo para a Câmara de Vereadores de sua

cidade.
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Se o Prefeito mandar um projeto concedendo aumento de 10% aos professores e

aos servidores, e a unanimidade dos Vereadores quiser emendar o projeto e

conceder reajuste maior, será inconstitucional. Foi isso o que ocorreu. Todos nesta

Casa votaram a favor do aumento proposto pelo governo. Não tivemos outra opção,

votamos contra as emendas que eram inconstitucionais.

Fizeram uma campanha difamatória contra este Deputado e outros colegas dizendo

que havíamos traído a educação e, se quiséssemos, poderíamos ter dado um

aumento maior. Isso não é verdade. Tanto não era, tanto queremos dar um aumento

maior que participamos da reabertura do diálogo com o governo: eu, como Líder da

Maioria; o Deputado Mauri Torres, como Líder do Governo; o Deputado Padre João,

como Líder da Oposição; e outros colegas que estão neste Plenário conseguimos

reabrir o diálogo em plena greve e colocar a Secretária Renata Vilhena, representante

do Governador Anastasia, frente a frente com a liderança do movimento dos

professores aqui na Assembleia, no Salão Nobre, ao lado da sala da Presidência.

Foram ali abertas as negociações que originaram o projeto que veio a esta Casa

estabelecendo um subsídio de R$1.320,00 para uma jornada de 24 horas semanais.

Além disso, o professor pode optar voluntariamente por 30 horas semanais, sendo 20

horas em sala de aula e 10 horas para preparar as aulas. Hoje, o vínculo semanal é

de 20 horas em sala de aula e 4 horas para preparar aulas. Em alguns lugares,

parece que são 18 horas em sala de aula e 6 horas preparando as aulas. Se optar

por 24 horas semanais, R$1.320,00; 30 horas, com maior tempo de preparo das

aulas, R$1.630,00. Sabemos que ainda precisamos avançar, até porque esse é o

piso, o subsídio que indicará o mínimo que o professor pode ganhar. É claro que

muitos serão beneficiados, especialmente aqueles que estão no início da carreira e

ainda não atingiram esse patamar, estão ganhando R$935,00. Quem já está no final

de carreira já ultrapassou esse limite, não terá um ganho neste momento.

Conseguimos incluir uma emenda negociada entre a Oposição e a base do governo,

para que haja uma data-base, de forma que todo ano seja obrigatória uma revisão.

Essa é uma grande conquista.

Outra conquista: conseguimos negociar com a Oposição e a base do governo o

envio de uma mensagem concordando com que a vigência fosse a partir de 1º de
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janeiro. Por que o governo mandar uma mensagem e não apresentarmos emendas?

Porque, se fizermos uma emenda para 1º de janeiro, será inconstitucional. Assim,

haveria gasto no Orçamento de 2011. O projeto previa a partir de março. Nem se os

77 Deputados assinassem, haveria mudanças. Isso é elementar. Pois bem.

Avançamos um pouco, queremos avançar mais, porém é preciso votar o projeto. Se

não o votarmos até 30 de junho, seis meses antes do final do atual governo, já não

poderá ser votado neste ano. É o que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal,

tendo em vista que o projeto cria despesas para o exercício seguinte.

Ontem à noite, ficamos até as 2 horas da manhã negociando. Todos negociavam, a

Oposição e a base do governo. Pedíamos à Oposição, que apresentou mais de 50

emendas, acolhidas na reunião de ontem, quarta-feira à noite, que não as

apresentasse naquele momento, e sim no 2º turno, e que votássemos o projeto

favoravelmente no 1º turno. Assim, daria tempo de o projeto tramitar. Caso contrário,

poderíamos correr o risco de não cumprir o cronograma. Infelizmente, embora

tenhamos ficado até tarde, ninguém veio usar a tribuna para dizer que tentávamos

convencer a Oposição a retirar as emendas, até para não inflamar ainda mais a

plateia e a própria Oposição. Continuo sem o propósito de fazer isso, mas continuo

fazendo um apelo. Estamos numa reunião plenária e podemos votar. Se há poucos

Deputados, pode ser que ninguém peça verificação de quórum.

Se queremos votar o projeto - e nós, da base do governo, queremos votá-lo -,

vamos votá-lo hoje sem as emendas. Que as Lideranças da Oposição solicitem a

retirada das emendas e as apresentem no 2º turno. Por isso há dois turnos. Não seria

a primeira nem a última vez, pois isso já ocorreu em vários momentos nesta Casa.

Quando está apertado o calendário e se apresenta emenda no Plenário, esta trava o

projeto. Somos maioria, mas não temos o poder de votar na hora que queremos. A

Maioria não tem o poder de votar conforme alguns dizem: “Eles são maioria. Se

quiserem, votam”. Estou aqui dizendo, como Líder da Maioria, que queremos votar.

No entanto, se um Deputado apresenta uma emenda, o projeto sai de Plenário e volta

para a comissão. Então ele só retorna depois que for analisado na comissão. Ainda

há um outro problema que é o de apresentar emenda inconstitucional para pôr todos

numa saia justa: “Esse subsídio de R$1.320,00 beneficiará quem está iniciando.
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Quero que deem um aumento de 30% que valha para todos, mesmo para o professor

que já tem uma remuneração global de mais de R$1.320,00”. Também quero isso,

mas não tenho o poder de apresentar emenda sobre isso. Se eu a apresentar, estarei

simplesmente travando o projeto. Essa emenda só é possível, se conseguirmos que o

Executivo mande... Ela aumenta a despesa. Todos sabem disso. É bom que fique

registrado, nos anais desta Casa, em ata, para que esta seja analisada em qualquer

tempo da história deste país e por qualquer jurista, para verem se estou falando

mentira ou não, pois a verdade é soberana e virá à tona.

Queremos votar o projeto, mas não podemos votá-lo com emendas

inconstitucionais. A Oposição diz que também não vota o projeto se não puserem as

suas emendas. Pois bem! Vamos pô-las no 2º turno e ter agora um gesto de

solidariedade e de união em prol da educação. Vamos retirá-las hoje - aliás, não é

para esquecê-las -, e, como Líder, estou garantindo o meu empenho para que

façamos a apreciação das emendas no 2º turno. Se algumas delas ou todas forem

constitucionais e se for possível implementá-las no 2º turno, vamos aprová-las. Do

contrário, aqueles que entenderem que elas não são apropriadas votarão contra, e

outros, a favor. Mas não vamos travar o projeto. Se nós o travarmos, milhares de

professores perderão a oportunidade de avançar. O Sindicato, a Oposição e a base

do governo lutaram tanto para conseguirmos um avanço! O governo enviou o projeto.

Há pouco tempo, a Oposição protocolou uma emenda aqui para o piso salarial - era

até menos de R$1.320,00. Como foi iniciativa de Deputado, e não, do Executivo, não

tivemos como votá-la, porque era inconstitucional. Se a votássemos, deixaríamos de

votar o projeto de 10% de aumento e, portanto, não daríamos aumento algum. Aquilo

foi e está sendo usado como uma meia verdade, que é pior que uma grande mentira,

para dizerem: “Os Deputados da base do governo votaram contra o aumento do

professor”. Isso não é verdade. O aumento que tínhamos condições de votar e veio

do Executivo foi de 10%. Todos votaram a favor. Emenda que é inconstitucional seria

enganar vocês. Aí, vira aquele jogo eleitoreiro: “Essa turma do PSDB é maldosa.

Ninguém gosta de professor”. Parece aquela política antiga em que um candidato,

para desmerecer o outro, diz: “Aquele fulano que é candidato não gosta de pobre.

Não votem nele”. Que jogo mais baixo e não verdadeiro. Estou aqui fazendo um
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apelo, pedindo por favor para construirmos um entendimento e votarmos em 1º turno,

hoje. Isso é possível e legal, Sr. Presidente. Se as emendas forem retiradas ... O

projeto está em tramitação e publicado no “Minas Gerais” - se está publicado no

“Minas Gerais”, está em tramitação. Vamos votar em 1º turno e discutir as emendas

no 2º turno. Se amanhã não der tempo de votar, não venham dizer que fomos nós, da

base do governo, que não quisemos votá-lo. Estamos aqui e queremos votar, mas

não temos como fazê-lo se a Oposição apresenta mais de 50 emendas, retira o

projeto e ele retorna para a Comissão.

Portanto, é preciso ficar claro para todos que respeito a Oposição, mas as verdades

têm de ser ditas. Se não tivermos o mínimo de entendimento, os professores ficarão

prejudicados. E aí penso que não há candidatura alguma ao governo do Estado nem

partido que, nesta hora, possa ser mais importante, pois respeitamos os professores.

Não venham dizer que é só o PSDB, porque, quando o PMDB governava o Estado

com Itamar Franco, apoiado pelo PT, a Assembleia votou - o PSDB foi contra na

época - e autorizou o Governador do PMDB a definir o salário por lei delegada. Isso

faz pouco tempo; o Governador que antecedeu ao Aécio estabeleceu um piso de

R$200,00, como lembrou, há poucos dias, o Deputado João Leite. Não venham dizer

que salário de professor é ruim por causa deste ou daquele partido. Todos temos

obrigação com a educação, todos precisamos nos unir para melhorar o salário dos

professores.

Encerro por aqui, Presidente, insistindo neste apelo: vamos nos unir e votar no 1º

turno imediatamente, vamos discutir as emendas no 2º turno e vamos tentar

aprimorar o projeto o máximo possível. Muito obrigado.

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Presidente; Deputada

Rosângela Reis, Srs. Deputados aqui presentes, telespectadores da TV Assembleia,

cidadãs e cidadãos de Minas Gerais que acompanham esta reunião, o assunto que

me traz aqui é outro, mas não posso deixar de comentar a manifestação do Deputado

Domingos Sávio. É interessante, Deputado Domingos Sávio, quando falamos ou

tratamos de democracia. No governo PMDB-PT, governo anterior ao do PSDB, eu era

Líder da Minoria, portanto, da Oposição na Assembleia Legislativa. Naquela época
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fomos surpreendidos por uma lei delegada do Governador do PMDB e do PT para dar

aumento às carreiras do Estado. Foi algo fantástico: a Assembleia abriu mão de sua

prerrogativa de avaliar quanto as carreiras receberiam de aumento. Como sempre,

disseram que o PSDB era contra os servidores, que precisava ser liberada a

delegação para o Governador dar o aumento. Lavamos as mãos e demos. Ao

fazermos isso, o Governador colocou um Soldado com piso de R$900,00 e um

professor com piso de R$180,00. Como equilibrar essas carreiras agora, já que são

aproximadamente 15 mil Soldados e 300 mil professores? Portanto, V. Exa. está

correto na história.

Mas o assunto que me traz à tribuna nesta tarde está nos jornais de Minas Gerais e

do Brasil, está na internet: o assustador número de pessoas mortas nas estradas

federais em nosso Estado. Estamos encerrando oito anos de governo do PT-PMDB, e

as estradas federais de Minas Gerais estão abandonadas. Minas não pode aceitar

esse abandono. Tenho aqui os números desta semana, novamente na Rodovia da

Morte, na BR-381 Norte. No ano passado, só nos 100km de Belo Horizonte a

Monlevade, morreram 138 pessoas. Não temos aqui o número dos que ficaram com

sequelas, dos que não sei onde estão, Doutor Rinaldo Valério. Estão em hospitais,

em clínicas de fisioterapia para a recuperação, fora do trabalho, com custo altíssimo

para o Estado? Este acidente é impressionante. Um Uno com placa de Contagem

perdeu o controle em um trecho de pista simples da BR-381. Como não há muretas

de proteção, esse carro invadiu o sentido contrário e foi atingido por outro. Se

houvesse a mureta, se a rodovia estivesse duplicada, não haveria esse acidente e

não estariam chorando a morte de tantas pessoas. Em Caratinga, cidade do amigo

Deputado Adalclever Lopes, aqui presente, muitos estão inconsoláveis com a morte

de vários moradores. O motorista da Secretaria de Saúde de Caratinga tentou

ultrapassar uma carreta na BR-381, mas não conseguiu completar a manobra.

Começou a ultrapassar na reta, chegou à curva, tentou voltar, mas chocou-se com

um Scania e foi tomado do outro lado, porque centímetros dividem uma pista da

outra. Ele foi atingido em cheio por um caminhão com placa de São Paulo. Morreram

um senhor de 53 anos, uma criança de 4 e um policial militar de Caratinga, de 42. Até

o início da noite, os motoristas do Scania estavam sendo atendidos no Hospital João
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XXIII.

Vejam o que o Estado de Minas Gerais tem gastado com acidentes nas rodovias,

especialmente na BR-381, nestes cerca de 100km até João Monlevade. Às 12h30min

de ontem, um Uno seguia no sentido Vitória-Belo Horizonte quando o motorista

perdeu o controle do veículo e bateu na lateral de uma carreta que trafegava na pista

contrária. O carro passou para a contramão e foi atingido por outro carro. Morreram

duas pessoas na hora, e duas estão internadas no Hospital João XXIII. Quantos

estão internados nos hospitais, com sequelas gravíssimas e tratamentos que duram

seis meses, até um ano? Ficam um ano internados e sem poderem trabalhar por

causa da irresponsabilidade do governo federal.

Nesta Assembleia, por parte de um partido, tínhamos um grande esforço, o S.O.S.

BR-381, duplicação até Governador Valadares. Falavam nisso o tempo inteiro, mas

cessaram. Tínhamos o S.O.S. Metrô de Belo Horizonte, traziam faixas, e em 2004,

quando disputei a Prefeitura de Belo Horizonte, os Ministros vieram trazer o plano do

metrô, que começaria naquele ano. Desde 2004, e agora disseram que o metrô não

será feito para a Copa do Mundo de 2014 em Belo Horizonte, possível sede.

Quando começará a duplicação da BR-381 Norte? Quantos mortos e sequelados

mais nessas estradas federais? Ontem aconteceram mais acidentes na BR-135, em

Bocaiuva, Norte de Minas. Em uma batida, morreu o motorista de um caminhão.

Estou recorrendo aos jornais de hoje. (- Lê:) “Sem obra, os acidentes crescem no

Anel Rodoviário de Belo Horizonte, abandonado pelo governo federal”. O governo

federal abandonou o anel rodoviário. “Aumento de 42,8% no número de mortes em

acidentes entre janeiro e junho, comparando-se o mesmo período de 2009”. Essa é a

impressionante percentagem. No primeiro semestre do ano passado, foram 1.197

acidentes no Anel Rodoviário de Belo Horizonte. Neste ano, no mesmo período,

foram 1.290 acidentes; o número de feridos passou de 416 para 568, uma elevação

de 36,5%. Podem perguntar a mim, que sou morador de Belo Horizonte, onde nasci,

ou a qualquer cidadão belo-horizontino, onde acontece a maioria desses acidentes:

no trevo do Betânia, mas absolutamente nada é feito. Agora há um projeto do

governo federal pelo qual, se cumprido, em dezembro de 2013 serão concluídas

obras no Anel Rodoviário de Belo Horizonte. Ora, quantas mortes, quantos feridos,
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quanta tristeza mais teremos de suportar? Estão dizendo que tudo isso está no PAC.

Que aceleração é essa, se isso só vai acontecer em 2013 ou sabe-se lá quando? E

Minas Gerais continuará chorando seus mortos e convivendo com seus sequelados,

seus feridos, pessoas que não podem mais trabalhar?

Continuando nas estradas federais, temos a BR-356, que nasce na Avenida Nossa

Senhora do Carmo, perto do Ponteio, na antiga Curva do Chuá, e é chamada de

Rodovia dos Inconfidentes, porque corre junto com a BR-040, até o Alphaville, no

trevo para Ouro Preto e Itabirito, e segue até Ouro Preto. E, nessa Rodovia dos

Inconfidentes, vemos dor; dor na BR-356, que liga a Capital de Minas a um dos

maiores símbolos da humanidade, a cidade de Ouro Preto. Essa cidade, com seus

casarios, com as obras do mestre Aleijadinho, com suas igrejas e museus, é

patrimônio da humanidade, algo espetacular, reconhecido e conhecido em todo o

mundo. Pois a estrada que liga a Capital de Minas Gerais a uma cidade que é

patrimônio da humanidade é de pista simples, em péssima qualidade, utilizada por

caminhões que transportam minério e onde não se enxerga a sinalização horizontal

ou vertical, porque ela está totalmente abandonada. Foi nessa estrada que até

mesmo a polícia teve dificuldade para encontrar os três jovens desaparecidos da

cidade de Itabirito: dois de 17 anos de idade e outro de 22 anos. Esses jovens

perderam o controle em uma das milhares de curvas da Rodovia dos Inconfidentes e

morreram. Quando deve o governo federal olhar para Minas Gerais? Qual o custo

dessas vidas? Qual o custo delas para as famílias? Quem paga a dor de Minas

Gerais? Quem paga a dor de Caratinga, de Itabirito, de Contagem e todas essas

cidades cujos filhos queridos estão perdendo a vida nas estradas federais? Quem

paga a dor de Montes Claros, com a BR-135? Quem paga?

As estradas federais estão abandonadas e esquecidas em nosso Estado. Logo em

Minas Gerais, que tem 25% da malha rodoviária federal.

O trabalho que a Comissão de Segurança Pública tem realizado tem-nos

impressionado, quando analisamos os números de criminalidade violenta e os de

homicídio. Se verificarmos os números de homicídios ocorridos neste mês em Belo

Horizonte, constataremos que uma morreu pessoa; no entanto, num acidente,

morreram cinco. As estradas estão matando. As estradas estão enlutando o povo de
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Minas Gerais. O governo federal deve ser responsabilizado por essa situação.

O Sr. Márcio Lacerda, Prefeito de Belo Horizonte, considerou calamidade pública o

Anel Rodoviário de Belo Horizonte. A manutenção do Anel é de responsabilidade do

governo federal, e foi considerada calamidade pública pela Prefeitura de Belo

Horizonte. Belo-horizontinos, contagenses, todos os outros da Região Metropolitana

de Belo Horizonte e que passam pelo local estão perdendo a vida e ficando

definitivamente em cadeira de rodas. Sabemos onde os acidentes acontecem. Alô,

governo federal, alô, DNIT, eles acontecem no trevo do Betânia.

Sra. Presidente, concluo perguntando onde está o DNIT, que recentemente

assumiu o restante do patrimônio ferroviário brasileiro, por onde tenho passado e

visitado.

Está na pauta de hoje um projeto, de nossa autoria, para manutenção, preservação

desse patrimônio que está abandonado. Minas Gerais precisa acordar e cobrar do

governo federal a conta do nosso choro, do nosso luto e das mortes que

experimentamos no Estado em razão do abandono das estradas federais por esse

governo. Muito obrigado, Sra. Presidente.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de registrar, com muita alegria, a honrosa

participação, nas galerias, dos alunos do Colégio Sesi Benjamim Guimarães, de

Contagem. Muito obrigado pela presença de todos vocês, que aqui vieram com suas

respectivas professoras e monitoras, para visitar o parlamento mineiro.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

A Sra. Presidente - (Deputada Rosângela Reis) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da
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Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 6.425 e 6.426/2010,

das Comissões de Saúde e de Segurança Pública, 6.427 a 6.431/2010, da Comissão

de Segurança Pública, 6.432/2010, da Comissão de Direitos Humanos, e 6.433/2010,

da Comissão de Assuntos Municipais. Publique-se para os fins do art. 104 do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, a Sra. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública - aprovação,

na 10ª Reunião Extraordinária, em 22/6/2010, dos Requerimentos nºs 6.271/2010, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 6.301/2010, da Deputada Ana Maria Resende,

6.314/2010, do Deputado José Henrique, 6.328/2010, da Comissão de Direitos

Humanos, 6.339 e 6.340/2010, do Deputado Délio Malheiros, 6.341/2010, do

Deputado Sávio Souza Cruz, 6.349/2010, da Comissão de Segurança Pública, e

6.350/2010, da Comissão de Direitos Humanos; Segurança Pública - aprovação, na

17ª Reunião Ordinária, em 22/6/2010, dos Requerimentos nºs 6.327 e 6.344/2010, da

Comissão de Direitos Humanos; e de Educação - aprovação, na 15ª Reunião

Ordinária, em 23/6/2010, dos Projetos de Lei nºs 4.487/2010, do Governador do

Estado, e 4.492/2010, do Deputado Dinis Pinheiro, e dos Requerimentos nºs

6.337/2010, da Deputada Ana Maria Resende, e 6.338/2010, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

A Sra. Presidente - Requerimento do Deputado Gilberto Abramo solicitando a

retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.355/2008. A Presidência defere o

requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.

Arquive-se o projeto.

Votação de Requerimentos

A Sra. Presidente - Requerimento do Deputado Célio Moreira solicitando ao

Presidente da Telemar que a empresa verifique a atual situação dos telefones

públicos do Município de Monjolos. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.
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Requerimento do Deputado Célio Moreira solicitando ao Ministro da Fazenda

informações sobre a possibilidade de isentar as entidades sem fins lucrativos

devidamente reconhecidas pelo trabalho social desenvolvido seja pela União, Estado

ou Municípios, dos encargos financeiros para aquisição do Certificado Digital emitido

pela Receita Federal. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando sejam encaminhados

à Corte Interamericana de Direitos Humanos cópia das notas taquigráficas da 1ª

Reunião Especial dessa Comissão, realizada em 24/5/2010, e pedido de providências

sobre a questão do litígio entre o Estado e os herdeiros dos antigos proprietários das

terras desapropriadas em 1941, para implantação da Cidade Industrial. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando sejam encaminhados

ao Presidente da Comissão de Direitos Humanos da 119ª Subseção da OAB-MG, em

Ouro Branco, cópia das notas taquigráficas da 30ª Reunião Extraordinária dessa

Comissão, realizada em 26/5/2010, e pedido de providências para acompanhar a

representação de Aprígio Pinto Filho e Antônio Arielton Moura da Silva contra os

policiais militares Sargento Pedro Paulo Cunha, soldados Rodrigo Fonseca e Juliano

Ornelas e Cabo Paulo Henrique Alves por abuso de autoridade, lesão corporal,

constrangimento ilegal e exercício arbitrário das próprias razões. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Segurança Pública solicitando à Ferrovia Centro

Atlântica - FCA - providências para a celebração de convênio com o Município de

Lavras com vistas à recuperação e à preservação do patrimônio histórico ferroviário

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 Turismo solicitando ao Ministério dos Transportes

informações sobre a disponibilização de recursos para reformas da BR-367. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Turismo solicitando ao DNIT informações sobre a

disponibilização de recursos para reformas da BR-367. Com a palavra, para

encaminhar a votação, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Presidente, obrigado. Essas duas solicitações oriundas da

Comissão de Turismo mostram que, quando as comissões visitam o Estado e vão às

diversas regiões, surgem os requerimentos. É o abandono das estradas federais em

Minas Gerais. Os pedidos da Comissão de Turismo dirigidos ao DNIT solicitam

reforma e melhoria, que espero que aconteçam efetivamente. Não é possível mais

convivermos com essa situação.

Nesta semana houve um acidente num lugar já totalmente reconhecido por todos

nós da Comissão de Transportes, a curva do Ribeirão do Eixo. Em direção ao Rio de

Janeiro, pela BR-040, o motorista desce uma rampa de aproximadamente 3km, ao

final dos quais há uma curva à direita, no local onde passa o Ribeirão do Eixo, curva

que muitas carretas não conseguem fazer. Já solicitamos ao DNIT que colocasse

mais sinalização e redutores de velocidade eletrônicos, e absolutamente nada foi

feito. Continuamos a conviver com as mortes na curva do Ribeirão do Eixo. Já

sabemos qual é o lugar, na BR-381, onde acontecerão os acidentes, e também no

anel rodoviário.

A Comissão de Turismo viaja e vê essa situação no Estado. Cada rodovia federal

dessas é um risco e está matando a população de Minas Gerais. V. Exa., Deputada

Rosângela Reis, tem lutado muito em relação à duplicação da 381 e conhece mais

que eu o luto que o Leste de Minas vive em relação a ela, convivendo com o trânsito

pesado das siderúrgicas e das grandes empresas. Podemos contar as mortes e

sequelas que ali aconteceram.

Então, quero encaminhar favoravelmente os requerimentos da Comissão de

Turismo, que se deslocou e foi ao interior do Estado. Comprovo o que todos em

Minas sabem: o governo federal abandonou as estradas federais em Minas.

Gostaria de lembrar algo que nos encheu de esperança: quando iniciaram a obra do

Viaduto Vila Rica, chamado Viaduto das Almas. Lembro-me da minha infância,

quando houve a queda de um ônibus ali. Chegou um tempo em que um dos governos
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resolveu mudar o nome do Viaduto das Almas, pois pensavam que esse nome dava

certo azar. Então, mudaram o nome para Viaduto Vila Rica. Mas não mudaram o

formato da rodovia nem do viaduto. Agora o governo federal, o DNIT, construiu outro

viaduto. Estava cheio de esperança, Deputada Rosângela Reis, mas até hoje não foi

entregue. São anos de obras, que não são concluídas. Quando forem concluídas -

quero dizer que tenho pouco conhecimento, mas vi que as cabeças do viaduto são

em curva -, infelizmente continuaremos correndo risco no Viaduto Vila Rica. Por isso

a Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa constata o que atestamos,

constata o que temos visto viajando pelo Estado. Recentemente, deslocamo-nos com

a Comissão de Segurança Pública, no Sul de Minas, de Caxambu para Machado, de

Machado para Poços de Caldas e dessa cidade para Lavras, em estradas federais

em péssimas condições. Temos de reconhecer que a BR-381 Sul, a Fernão Dias,

ligando a região a São Paulo, está em bom estado. Mas as outras estradas federais,

que fazem as ligações, estão abandonadas.

É esse o retrato de Minas Gerais, é esse o retrato das estradas federais em Minas.

Sei que os acidentes estão ligados à situação das estradas e à questão dos

motoristas. Sei também que, lamentavelmente, há um grande número de pessoas

que fazem uso de álcool e vão para as estradas. Não desconheço isso. Sabemos que

isso acontece, mas também sabemos que haverá acidentes em locais que já

conhecemos, como os próximos ao Viaduto Vila Rica, na BR-040.

Recentemente acompanhei a Comissão de Transporte em uma visita, pois esse

assunto me interessa - o Deputado Fábio Avelar estava presente nessa visita -, e

expusemos ao DNIT os problemas da chamada curva do muro atirantado, onde há

duas pistas e, de repente...

Estou encaminhando favoravelmente, Presidente, usando esses argumentos em

relação às estradas. A Comissão de Turismo solicita melhoria nas estradas federais,

na BR-367. Estou argumentando que é importante a solicitação da Comissão de

Turismo, são dois requerimentos. Estou dizendo que as nossas estradas estão nessa

situação e não apenas a BR-367. Outras estradas federais também se encontram

dessa maneira. Estava concluindo, e creio até que cumpro uma obrigação minha

avisando, falando desses lugares nas estradas - sei que a TV Assembleia tem grande



____________________________________________________________________________
1365

audiência -, para que as pessoas tomem cuidado nesses lugares.

Quero registrar, especialmente, que, na BR-040, próximo ao Viaduto Vila Rica, há o

local chamado muro atirantado, onde temos duas pistas, mas que, de repente, uma

desaparece. A Comissão de Transporte solicitou ao DNIT que sinalizasse o local. A

sinalização alertando para o risco foi colocada, mas até hoje não apareceu a nova

pista, e continua da mesma maneira.

Aproveito esse tempo para alertar a população de Minas Gerais sobre os perigos da

BR-040, próximo ao Viaduto Vila Rica; sobre a curva do Ribeirão do Eixo; sobre o

anel rodoviário - para quem está descendo no sentido Rio de Janeiro a Belo

Horizonte -, sobre o trevo da Betânia, onde ocorrem vários acidentes. Encaminho

favoravelmente esse requerimento. Muito obrigado, Presidente.

A Sra. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Registro de Presença

A Sra. Presidente - A Presidência registra a presença nas galerias dos Srs. José

Maria, Prefeito Municipal de Ijaci; e Puri, Secretário Municipal de Obras deste

Município.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Adelmo Carneiro Leão, 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 Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Srs. Deputados, agora mesmo estava neste

Plenário o Deputado Domingos Sávio e ainda se encontra aqui o Deputado João

Leite. O tempo que me foi concedido não pode ser medido como tempo de debate e

discussão, mas faço questão de oferecer a eles a possibilidade de diálogo, que não

pode circunscrever-se a esse tempo de 15 minutos.

Há outros espaços importantes, e esta Assembleia Legislativa é o espaço do

debate, do diálogo, das concepções diferenciadas, das múltiplas ideologias, dos

sonhos, dos desejos. Representamos um Estado plural.

Quero começar aqui, Deputado João Leite, pela sua análise, pelas suas reflexões.

Quero dizer que o ouvi, por mais de 25 minutos, tratando da questão da violência no
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trânsito, dos acidentes. Vinte e cinco minutos em que menos de 30 segundos foram

usados para tratar das diferentes variáveis que interferem nessa questão da violência;

todas elas graves, embora não tenha dito todas as variáveis dessa questão. O

Deputado João Leite ficou por quase 25 minutos tratando da culpa do governo

federal, das estradas federais que matam em Minas Gerais. Parece que em Minas

Gerais não há estradas estaduais; que as estradas estaduais não têm problemas. O

Deputado João Leite andou por tantos lados de Minas, mas não andou por nenhuma

estrada estadual? Nem uma? Não pagou um pedágio? Não passou por uma curva?

Não viu a falta de um escape? Nada, absolutamente nada? Só as estradas federais

em Minas matam? A culpa é do governo federal? Talvez pudesse até individualizar:

“A culpa é do Lula, ou da Dilma, porque agora é processo eleitoral; culpa deles”.

Olhem, não é assim que podemos avançar na discussão e no debate sério de uma

questão extremamente séria e grave. Conheço-o há muito tempo. V. Exa. tem sido

um grande e valoroso colega aqui. Tenho tido V. Exa. como uma das pessoas mais

brilhantes aqui nesta Casa, mas essa sua reflexão, sua fala, Deputado, me

decepciona porque a sua fala o apequena. E nós não podemos tratar dessa questão

nessa dimensão. A questão é muito séria. Estudei durante alguns meses a questão

da violência no trânsito. Fiz até especialização nessa área, e digo que há muitos e

graves problemas.

V. Exa. falou de três jovens que faleceram recentemente numa curva de uma

estrada. Não é só curva que mata, Deputado, e talvez não tenha sido a curva. V. Ex.

utilizou, aliás, o “se”: “se estivesse em tal situação...”. Com o “se”, podemos utilizar

tantos argumentos para dizer que não aconteceria... O problema é que está

acontecendo, os acidentes são graves, estão matando muita gente em todas as

estradas brasileiras. O problema é que têm responsabilidade os governos - os

governos. Não podemos fazer disso um jogo eleitoral, para culpar um e omitir o outro.

Todos. V. Exa. sabe das estradas e como é importante fazer o Proacesso. Mas V.

Exa. sabe que as estradas do Proacesso, quase todas elas, não têm escape, não têm

asfalto, a não ser nas duas estreitas pistas. V. Exa. sabe disso e sabe que, nessas

condições, essas estradas tornam-se extremamente perigosas; e que, em função do

Proacesso, mais pessoas vão morrer do que nas estradas ruins, poeirentas.
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Então, quero tratar disso porque fico profundamente indignado com esse tipo de

discurso e de análise que estamos fazendo. Não é assim. Sinceramente, fiquei

chocado com essa discussão que está sendo feita. Quero tratar da questão da

violência no trânsito. Creio que a Assembleia Legislativa tem de tratar dessa questão.

Já houve audiência pública para tratar disso. Vieram especialistas da área para tratar

do tema. As questões são muito sérias para serem tratadas dessa forma. Então,

quero rechaçar. Não vou mais tratar dessa questão aqui, mas, se quisermos tratar

dela no espaço do debate, vamos tratar; mas quero rechaçar aqui, publicamente, o

discurso do Deputado João Leite, porque ele não tem o tamanho do Deputado João

Leite.

Quero tratar agora, por também achar muito importante, com o Deputado Domingos

Sávio. Houve várias avaliações, um apelo significativo, mas com argumentos que não

são verdadeiros, que não têm sustentação, que não têm sustentabilidade. São

argumentos falsos para uma questão importante. Podemos dizer que são sofistas os

argumentos do Deputado Domingos Sávio. E servem para ele se defender e para

dizer que agora, se não votarmos, não são culpados. A culpa é de quem? Não temos

de avaliar se tenho ou não culpa. Temos de votar o projeto. Ele é importante. Se os

professores o querem e o acham importante, vamos votá-lo. Mas dizer que tem de

retirar emendas para votar o projeto... Estamos aqui e estivemos aqui no passado

para participar de reuniões que não foram nem abertas, Deputado, por falta da

presença de parlamentares. Mesmo que todos nós, da Oposição, estivéssemos aqui,

não teríamos quórum. Isso ocorreu porque não houve presença e interesse da base

governista. Não venha agora dizer que não tem nada com isso. Eu, o nosso bloco

parlamentar esteve e tem de estar aqui. Se alguém não estiver, a não ser por uma

razão justificada, que temos de reconhecer que pode acontecer, todos vão saber.

Mas estamos aqui para votar ou para podermos votar têm que ser retiradas

emendas? Por que vocês não querem enfrentá-las? Como pode V. Exa., com todo o

seu cabedal de conhecimento, com sua capacidade, com sua liderança, chegar aqui

e dizer que há emendas inconstitucionais e que isso atravanca e impede um avanço?

Retomando, não é assim. Todas as emendas, sendo ou não constitucionais, nunca

foram barreira para prosseguir a votação ou fazer prosperar uma proposição de lei.
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Nunca. Nunca. Podemos excluir todos os Deputados e colocar no seu lugar o mais

simples servidor desta Casa, que saberá disso. Então, não venha com esse

argumento. Isso é injusto e inaceitável. Podem as emendas ser colocadas. Irão,

juntamente com o projeto, para a comissão. Se forem constitucionais ou se forem

recusadas, se isso ocorrer, virão para cá a fim de as votarmos. E vamos votá-las.

Queremos é que cada um se posicione diante do que foi proposto, com a sua

responsabilidade de parlamentar. Qual é o medo? Qual é o problema? Se é uma

questão que não pode ser votada, pois o governo não tem condições, tudo bem. Ora,

o governo está propondo um projeto que, como já está dito no seu corpo, não tem

condições de implementar, por isso está fazendo uma proposta para o futuro. Esse

governo não está oferecendo nada aos servidores do Estado, aos professores nesse

projeto, para ele impróprio, a não ser que tenha a pretensão e a arrogância de que

será eleito. Vai disputar uma eleição para o governo do próximo ano, a qual pode ou

não vencer. Ora, é uma proposta que está no próprio corpo da lei, não era preciso ser

colocada, pois está limitada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Temos de discutir

como o governo faria ou fará se a Lei de Responsabilidade Fiscal for um

impedimento, e poderá ser. Nesse caso, temos de debater que ações

governamentais serão praticadas e que medidas serão tomadas para ajustar o projeto

e fazer justiça aos professores do Estado.

Essa é a questão que se coloca, Deputado Domingos Sávio. Não vamos nos

colocar numa situação em que tenho de acusá-lo ou V. Exa. tem de nos acusar. Ouvi

muitas acusações referindo-se a PT, PCdoB, PSDB e outras coisas mais. Não

estamos mais nesse tempo. O tempo é outro. Se é o tempo da democracia que temos

de construir, em vez de apagar a luz dos outros, vamos ver qual é a luz que temos

para oferecer e iluminar este Estado. É isso que tem de ser discutido.

Fiquei muito decepcionado com a forma como se está discutindo essa questão.

Faz-se um apelo, mas na defensiva, na acusação ao outro, na negação do que o

outro disse. Que apelo é esse? Por que querem retirar as emendas? É só por um

motivo, Deputado Domingos Sávio. Não há dois, três ou outros motivos. É porque os

Deputados não querem se expor. É só isso.

Essa é a questão colocada; vamos votar. Quando votarem, poderão dizer que a
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proposta apresentada pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão é inconstitucional ou

demagógica. Façam o que quiserem; neguem a proposta que apresentei; neguem

também a proposta apresentada pelo Deputado Weliton Prado, pelo Deputado Padre

João, pelo Bloco, e por cada um de nós. Ora, votaremos pela aprovação de muitas

das propostas encaminhadas pelo governo, pois não vamos negá-las. No entanto,

neguem as nossas, exponham isso perante a opinião pública e todos os professores.

Por que não? Estão com medo de quê? Se o Estado não pode, também temos de ter

a clareza de que não pode. Mas, se não pode, não posso anunciar aquilo que,

eventualmente, ele não pode cumprir porque fui eu que apresentei. Mas negar a

proposta dos outros, porque nós apresentamos, isso não. Essa discussão aqui não

será feita desse modo. Vou escutá-los durante todo o tempo. Se tivermos tempo para

o debate, iremos debater, iremos discutir.

Por isso acho que o tempo é muito curto para debater, discutir e dialogar. No

entanto o nosso tempo não é só o de agora. Há um tempo maior e mais amplo.

Temos muitas comissões, então podemos debater lá. Tudo bem se quiserem ainda

bater nesse campo de podermos enfrentar os desafios para construir o Estado, pois

sei que vocês querem também isso. Não estou dizendo que quero e vocês não. A

questão não é essa. Estou dizendo que temos concepções diferenciadas, e isso só

nos enriquece, pois não estamos em um Estado autocrático, mas sim democrático, de

direito e de possibilidades de diálogo.

No entanto esse diálogo colocado aqui hoje é pobre e reducionista. Além disso, ele

não nos ajuda. Na verdade, não queria falar aqui hoje. Vim só para escutar, mas fui

muito provocado, Deputados Domingos Sávio e João Leite, por quem tenho uma

enorme consideração, pois são meus colegas há muito tempo. Faço este apelo:

acredito que podemos superar muitos problemas, então vamos fazer um debate.

Insisto em dizer que, se for para discutir as expectativas futuras, o governo não está

nos oferecendo nada de novo. O que ele está oferecendo eventualmente poderá não

cumprir, e assim não dá. Ele já anunciou isso na lei, ao dizer que a Lei de

Responsabilidade Fiscal é o limite. Nem precisava dizer isso. Vamos ver quais são as

possibilidades? Vamos discutir em termos de possibilidades e de realidade. Agora,

acredito que o governo tenha de oferecer algo dele próprio, pois não há novidade,
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apenas essa eventual e aparente disposição de oferecer algo para o futuro. Já é uma

boa coisa, pois estão oferecendo pouco, mesmo tendo muita coisa.

Para concluir, essa questão de violência no trânsito é gravíssima, Deputado João

Leite. A cada dois dias, um jumbo cai, e isso repercute internacionalmente. Segundo

estatísticas mais elementares, morrem, em média, 100 pessoas por dia neste país.

Não temos de olhar só para Minas, mas para o fato em si. Cerca de 35 mil pessoas

morrem no País a cada ano em estradas federais, estaduais, municipais, enfim, em

todos os lugares, por muitos fatores. Não vamos corrigir todas as curvas, nem vamos

melhorar todos os carros, mas há algo que podemos e devemos melhorar demais,

porque, se há um fator de acidente neste país, o principal deles é o ser humano, e

temos de tratar disso.

Deputado Domingos Sávio, lamento não lhe conceder o aparte, pois tinha muito o

que falar. O tempo não é para discussão, por isso respeitei o seu tempo também.

Esses temas colocados aqui hoje são muito relevantes e merecem realmente uma

discussão mais aprofundada. No mais, agradeço a todos vocês a oportunidade de

poder compartilhar este momento aqui, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Deputado Adelmo Carneiro Leão, apenas

para responder à provocação de V. Exa., não encontramos, nos jornais de hoje,

nenhum acidente nas estradas estaduais, nem no Proacesso. Mas, lamentavelmente,

cresce o número de mortes na BR-381 em direção a João Monlevade, no Anel

Rodoviário de Belo Horizonte e também na BR-356, a Rodovia dos Inconfidentes.

Espero que cessem os acidentes nas rodovias federais.

* - 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, inicialmente

registro que compreendo perfeitamente a dificuldade do Deputado Adelmo Carneiro

Leão de conciliar o tempo exíguo com o aparte, mas felizmente o Regimento nos

permite este debate, que é muito saudável, entre as Lideranças e entre aqueles que,
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embora com o propósito de servir ao povo mineiro, que é o mesmo propósito que nos

une, têm posições diferentes.

É muito oportuno falar na sequência de V. Exa. para refletir sobre suas últimas

palavras. Talvez V. Exa. não tenha me entendido, porque não soube me expressar,

mas agora falarei com todas as letras e com muita clareza e objetividade, porque

quem se interessa pela educação e está acompanhando esta reunião precisa saber a

verdade. Ontem, com as galerias lotadas, vi algumas pessoas querendo

esclarecimentos, entretanto o momento não era dos mais apropriados para isso, já

que o clima estava extremamente tenso. Certamente é difícil para o cidadão comum,

mesmo para um professor, compreender o Regimento Interno da Casa e, mais ainda,

toda a legislação sobre o processo legislativo, ou seja, como se dá a tramitação de

um projeto e quais são as regras. Existem regras, e estas não são criadas na hora

pelos Deputados. Aliás, V. Exa. domina plenamente essas regras, porque é um dos

Deputados doutos no assunto, culto, competente e sério. Em momento nenhum,

propus que se retirasse ou se deixasse de considerar a possibilidade de emenda.

Verifique as notas taquigráficas do meu pronunciamento feito há poucos minutos. O

que propus foi, a bem de juntos votarmos o projeto, já que todos estão dizendo que

querem votar, fazermos exatamente o que foi feito por várias vezes nesta Casa e que

é previsto no Regimento Interno.

Repito o que disse antes, para ficar bem claro: o processo legislativo prevê que a

maioria das votações seja feita em dois turnos - 1º e 2º turnos -, justamente para que

sejam garantidos não só o espírito democrático mas também o aperfeiçoamento na

construção das leis. Antes de chegar ao Plenário, o projeto tramita por várias

comissões; depois vem a Plenário para ser votado em 1º turno. Quando chega para

ser votado em 1º turno, se existem emendas, ou é feito acordo e retirada a emenda

para ser apresentada em 2º turno ou o projeto não poderá ser votado em Plenário,

que foi justamente o que aconteceu ontem.

V. Exa. fez uma consideração em que pareceu deduzir que a base não teria o

devido interesse, mas que a Oposição o teria, já que, em algumas sessões, não

houve quórum. Entretanto lembro a V. Exa. e a todos que nos acompanham que hoje

é quinta-feira. Digo isso porque talvez alguém venha a assistir a este programa em
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reprise. É quinta-feira, dia 24/6/2010. Há exatamente uma semana, na quinta-feira

passada, esse projeto foi lido neste Plenário, e acredito que, até agora, esta deva ser

uma das tramitações mais céleres e mais rápidas da história do Legislativo mineiro.

Curiosamente, todos os passos que ele deu para chegar ao Plenário foram pelas

mãos da base do governo pelas quais passou, mas é lógico que isso ocorreu com a

presença e o apoio da Oposição.

A Comissão de Constituição e Justiça é presidida e tem maioria da base do

governo, assim como as Comissões de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira. O projeto tramitou em tempo recorde e com esforço enorme, e o Líder do

Governo, Deputado Mauri Torres, que adentra nesta Casa, em todos os momentos

esteve reunido e ouvindo a Oposição e as lideranças sindicais, para contatar o

governo e aprimorar ainda mais aquilo que depende de negociação, como a inclusão

da data-base e a sinalização que trouxemos ontem, à noite, de que o governo

concordaria de, em vez de estabelecer como início do pagamento do subsídio de

R$1.320,00 o prazo de 24 horas, em vez de iniciar em março, iniciar em 1º de janeiro,

marcando mais um ganho.

Isso é fruto do debate com a Oposição, com a organização sindical e com a base

do governo. Foi o próprio Líder da base do governo que buscou a aquiescência do

governo. Por que buscar essa aquiescência? Por ser subserviente? Não, pelo

aspecto da inconstitucionalidade, aspecto que V. Exa. também domina plenamente.

Não podemos dizer na Casa: “Vamos fazer uma emenda e antecipar para este mês

ou para 1º de janeiro de 2011”. Não podemos fazer isso em razão do aumento da

despesa. Não fomos nós, Deputados, que decidimos sobre a Constituição brasileira,

lei maior que nos rege. Não se trata de sofisma ou provocação. Temos interesse em

fazer um acordo verdadeiro, que possa ser votado em 1º turno. Insisto: essa exceção

ainda está em aberto, podendo ser prorrogada, se os Deputados da Oposição, que

protocolaram mais de 50 emendas em 1º turno, as retirarem e as apresentarem em 2º

turno. Não é retirar para deixar de apresentar. O projeto poderá ser votado em lº

turno. Trata-se de garantir uma segurança maior de cumprimento de prazos.

Deputado Adelmo, se isso não for possível, conforme minha fala anterior

continuaremos nos esforçando, mas nos esforçando de verdade. V. Exa. falou sobre
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os tempos atuais, sobre não fazer ameaças, etc. Ora, há pouco mais de um mês

votamos um projeto de reajuste salarial de 10%, no geral com algumas variações. Na

época, queríamos mais, o que não foi possível. A Oposição apresentou algumas

emendas com valores maiores que, se aprovadas pela Assembleia, em alguns casos,

causaria um impacto, ainda no orçamento deste ano, que poderia chegar a

R$5.000.000.000,00. Isso aconteceria se votássemos e aprovássemos o que

algumas emendas, que foram derrotadas, estavam propondo. Pela Constituição

brasileira, se aumentar um real já há inconstitucionalidade. A Constituição é clara ao

dispor que, sem que haja origem do recurso, o Legislativo não pode apresentar

aumento de gastos para o Executivo. Não deixamos de conceder aumento aos

professores por desejarmos isso. Todavia, Deputado Adelmo, alguns Deputados -

não V. Exa. que, além de ser pessoa séria e competente, é um homem ético -, que

não têm a mesma ética de V. Exa., pegaram o resultado dessa votação e saíram por

todos os cantos de Minas Gerais, com fotografias, dizendo: “Esses são traidores da

educação. Eles votaram contra o aumento”. Essa é uma falsa verdade, é uma

mentira. Por que não colocaram no boletim, com essas fotografias, que o projeto foi

votado e aprovado por todos os Deputados? As emendas com parecer pela

inconstitucionalidade, sim, foram rejeitadas, e essa rejeição não partiu de mim, mas

de advogados de carreira desta Assembleia, de profissionais que não têm filiação

partidária. Essas pessoas já deram esse mesmo tipo de parecer quando V. Exa. era

governo, Secretário de Estado no governo do PMDB. Naquela época, também houve

esse tipo de polêmica. Estou dizendo com isso que o Deputado não pode apresentar

emenda inconstitucional? Claro que pode apresentar. Mas se a emenda for derrotada,

será justo sair espalhando por toda Minas Gerais uma falsa verdade? Pior, uma

grande mentira de que aqueles que votaram contra a emenda inconstitucional é um

traidor da educação? É justo querer fazer isso de novo? É justo querer montar um

circo nesta Casa para dizer: “Olha, tudo bem, até podemos aprovar o projeto, porque

é bom e beneficiará os professores, mas, primeiro, queremos execrar a imagem dos

demais colegas e apresentar uma emenda, na qual conste que o projeto é bom, mas

que queremos que se aumente o gasto do governo em mais tantos bilhões”. Ora,

essa emenda não teria validade. No caso, os Deputados votariam e seria pedida a
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verificação de quórum. Tirariam uma fotografia do Plenário e diriam: “O Deputado

Domingos Sávio votou contra”. Não falariam que foi contra uma emenda

inconstitucional. Dizem: “Votou contra você. Se ele quisesse, teria aprovado, e você

ganharia um salário melhor”. E há aquele professor, que é tão sofrido, acaba sendo

vítima de mais essa mentira. Ele está com tanta raiva e tão necessitado de acreditar

em alguém, que, se chegarem e venderem essa ilusão, ele acreditará. E ele quer

alguém para xingar, e xingará. V. Exa. ou outro Deputado pode dizer que isso faz

parte do jogo político.

Não. V. Exa. não diria isso, concordo. V. Exa. não diria porque é um homem ético.

Esse é o jogo da péssima política, daquela que não tem ética, que, ao invés de

construir, propõe-se a destruir até mesmo a imagem dos outros. São aqueles políticos

que, ao invés de trabalhar para a comunidade, de prestar, de fato, o serviço, se

ocupam em destruir a imagem dos concorrentes, a caluniar, a inventar uma série de

mentiras. Alertei aqui novamente que devemos aprimorar o projeto, fazer emendas.

Poderia ter sido votado hoje em 1º turno. Ganharíamos com isso. Há milhares de

professores com essa expectativa. Alguém poderá pensar que, como o aumento só

será dado em 1º de janeiro, não haverá problema se o projeto não for votado hoje.

Mas há problema, sim. A partir de 30 de junho, entraremos em um período em que a

Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe a votação de projetos que estabeleçam

despesas futuras na área salarial. Então, até essa data o projeto terá de ser votado e

sancionado. Há quem pense que, se não o votarmos, o próximo governo o fará.

Porém, não sabemos ainda quem ganhará a eleição, poderá ser alguém que

começará um novo governo. Haverá uma nova Assembleia. Será um começar de

novo, e só Deus sabe se será enviado um novo projeto. Por que perder a

oportunidade de aprovar um aumento de R$1.320,00 para uma jornada de 24 horas,

com a possibilidade de R$1.630,00 para 30 horas? Por que perder a oportunidade de

aprovar uma data-base, uma conquista pela qual o sindicato vem lutando há tanto

tempo? Portanto, insisto nesse apelo. Vamos votar o projeto, vamos aprová-lo hoje e

discutir as emendas, sim. Não vamos ignorá-las, vamos discuti-las no 2º turno.

Enquanto isso, pressionaremos mais o governo, porque se houver alguma emenda

que não pode ser apresentada aqui, poderemos pressionar o governo para que
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encaminhe mais alguma vantagem, algum ganho.

Então, Deputado João Leite, em respeito ao Deputado Adelmo Carneiro Leão e a

todos os parlamentares da Oposição, não quero aqui estabelecer um conflito. Não

achei justo o que fizeram conosco, dizendo que votamos contra a educação, o que é

uma grande mentira. Jamais faria isso; outros colegas também não o fizeram. Pelo

contrário, fui um dos Deputados - e não fui só eu, é sempre bom termos o cuidado de

trabalharmos no coletivo - que lutou para reabrir o diálogo com o governo. Há poucos

dias, quando a greve parecia não ter fim, representando um sofrimento para os

alunos, pais e professores, quando não havia diálogo entre o comando de greve e o

governo, tomamos a frente, ao lado das lideranças sindicais, nessa luta de quase 50

dias.

Registro o respeito que tenho pela Beatriz, Presidente do Sind-UTE, e pela Marilda,

também representante e Vice-Presidente do Sind-UTE. Juntos conseguimos reabrir o

diálogo. Aqui, na Assembleia, ocorreu a primeira reunião de reabertura do diálogo

entre o governo e os professores. Eu estava presente. Telefonei para a Secretária

Renata Vilhena e para o Prof. Anastasia e fiz um apelo, dizendo que, apesar da

greve, deveríamos retomar a negociação, verificar o que mais poderia ser feito,

porque a situação da educação é triste. É preciso melhorar os salários dos

professores. E de todos, daqueles que estão entrando na carreira, mas

principalmente daqueles que são mais velhos, que já deram sua vida ou que já se

aposentaram. Entretanto, devemos reconhecer que não resolveremos tudo de uma

vez, mas, toda vez que podemos dar um passo adiante para melhorar um pouco,

devemos fazê-lo. Não vamos jogar fora essa oportunidade - e foi isso que eu disse -

,senão dirão: “Agora que o projeto era constitucional, que veio do Governador, por

que não votaram?” Reitero. Estou aqui para votar e estarei todas as vezes que for

convocado. E mais que isso: estamos propondo votá-lo hoje. Retiro as emendas para

discuti-las em 2º turno. Assim pode haver um pouco de avanço. Isso é importante e

tem de ficar claro, porque nós, da base de governo, estamos empenhados em votar o

projeto. Mas não fomos nós que apresentamos mais de 50 emendas. É claro que

respeitamos esse direito, mas pode haver diálogo, e elas podem ser apresentadas

em 2º turno, para avançarmos um pouco. Se for queda de braço, quem perderá é o
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educador. Não é justo com o professor deixar de aprovar o projeto. Faço mais este

apelo nesta tarde: que não deixemos a paixão partidária, a discussão eleitoral tomar

conta do coração de ninguém. Que nos esforcemos para votar o projeto. É claro que

podemos votá-lo no futuro, mas, se pudermos garantir a votação agora, por que não o

fazemos agora? É nesse sentido, Sr. Presidente, que tenho me empenhado. Sempre

agi com coerência, nunca fugi do debate. Às vezes, ficamos muito expostos, e a

Oposição quer ferroar um pouco. Faz parte do jogo democrático. Não aceito que

queiram nos ferroar com mentiras, calúnias e inverdades. Sempre votei a favor dos

professores e estou dando meu testemunho agora, estou lutando para conseguir

votar o projeto e fazer com que, em tempo hábil, seja aprovado e entre em vigor. É

claro que isso não cabe somente a mim; trabalhamos em conjunto, e a maioria não

consegue votar. Ontem, à noite, ficamos até às 2 horas da manhã trabalhando pela

retirada das emendas, porque, se fossem apresentadas em 2º turno, o projeto seria

votado ontem. Havia mais de 50 Deputados da base de governo e da Oposição aqui.

Não eram necessárias 50 emendas, bastava uma única emenda para travar o projeto.

Foi o que ocorreu, e não fomos nós, da base de governo, que o travamos, não fomos

nós os intransigentes. Ficamos até depois de meia-noite esperando pela decisão.

Quando percebemos que não havia jeito, viemos para o Plenário, como se tudo

estivesse normal, mas o projeto não foi votado, tendo em vista que, como havia

emendas, estas precisavam voltar às comissões. Aí só Deus sabe. Para alguém

chegar lá e pedir vistas, para a comissão não se reunir em tempo hábil... O trabalho é

transferido para a comissão; já não é o Plenário mais que decide. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - 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 Weliton Prado. A Presidência defere o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Saúdo a todos. Já estou afônico. Tivemos a grata

felicidade de acompanhar toda a mobilização dos servidores e ficamos orgulhosos ao

ver uma categoria tão sofrida e penalizada, que ficou praticamente décadas com
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salários de fome, empobrecida, levantar a cabeça agora e dizer que deste jeito não

dá mais. Não aceitamos mais essa situação. Queremos justiça, queremos que a lei

que estabelece o piso nacional da educação seja cumprida neste Estado.

A categoria vai à luta, mobiliza-se em todas as regiões do Estado. A coordenação

do Sind-UTE é realmente muito aguerrida. É desse jeito mesmo que as

transformações ocorrem, ou seja, com luta, mobilização e união. É lógico que,

quando uma categoria vai à luta, ela incomoda muita gente. Como está muito

mobilizada e consciente, continuará incomodando sim, porque quer que a lei seja

cumprida, quer justiça. Isso realmente incomoda muita gente. A paralisação durou

quase 50 dias. O governo não acreditava e fez todo tipo de perseguição e ameaça de

corte de ponto, substituição e demissão, isso e aquilo. Ocorreu tudo o que podem

imaginar. Em alguns eventos públicos, os servidores não podiam andar.

Na ExpoZebu, em Uberaba, o professor tinha de retirar ou virar a camisa do outro

lado se nela estivesse escrito qualquer coisa ligada à educação ou ao Sind-UTE. Na

verdade, não poderia entrar na ExpoZebu com uma blusa que identificasse que era

professor. Isso é um verdadeiro absurdo. Ocorre todo tipo de perseguição no

Expominas, mas a categoria não abaixou a cabeça. A cada perseguição, injustiça e

pressão do governo para enfraquecer o movimento, este ganhava mais e mais força.

Foi isso que aconteceu. Essa é uma das poucas vezes na história em que a categoria

realmente está supermobilizada, reivindicando seu direito não só a um salário melhor,

mas também à dignidade, com as condições mínimas de trabalho.

Quanto ao projeto enviado pelo governo a esta Casa, questionamos: “por que o

governo não o enviou no início do ano?”. Citou a lei federal que obriga... A lei federal

diz que o piso tem de ser implementado até quando? Até o dia 1º de janeiro.

Deveriam tê-lo enviado a esta Casa no ano passado, e não agora, às vésperas das

eleições. Então, desde o dia 1º de janeiro, o piso para os servidores da educação

deveria estar em vigor, mas infelizmente ele não está, e o projeto só chegou a esta

Casa porque o governo se curvou à pressão dos servidores. Se não tivesse ocorrido

pressão por parte da categoria da educação e dos professores, em conjunto com as

Auxiliares de Serviços Gerais, certamente o governo não teria enviado o projeto a

esta Casa. Mas ele foi enviado num afogadilho. Na verdade, trata-se de um projeto
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que é um tiro no escuro, pois na prática não define muitos pontos e só terá validade e

a vigência a partir do ano que vem. Quer dizer, o que aprovarmos agora o próximo

Governador pôr em prática. Então fazemos graça com o chapéu alheio. O próximo

Governador é quem tocará essas políticas. Mesmo assim o governo foi muito

maldoso, pois retira algumas gratificações e o direito adquirido pelos servidores

historicamente - direitos como Auxílio-Alimentação e Auxílio-Transporte -, que outras

categorias têm, como, por exemplo, os servidores da Assembleia Legislativa e de

outros Poderes. O governo está prejudicando principalmente quem está no meio da

carreira e está retirando dos servidores da educação quinquênio, biênio e outros

benefícios que eles conquistaram. Esse projeto não seria vantagem para quem está

no meio da carreira. Os Diretores estão me ligando assustados. Hoje, por exemplo,

Diretoras de Escola de Sete Lagoas, de Montes Claros, do Triângulo Mineiro, do Sul

de Minas e da Região Metropolitana me ligaram horrorizadas dizendo: “Perderei. Se

esse projeto for aprovado, o meu salário diminuirá. Tenho as minhas gratificações. Já

ganho pouco e ganharei menos ainda”. Pelo projeto, haveria diferenciação e seria

quebrada a isonomia. Então, se a escola tivesse um número X de alunos, a Diretora

iria receber um salário; mas, se houvesse evasão escolar, ou seja, se o número de

alunos diminuísse, a Diretora receberia um salário mais baixo. Portanto, são vários

absurdos. Realmente não acreditamos que essa disposição teria possibilidade de

entrar no projeto. Esse é um verdadeiro absurdo e desrespeito com a categoria.

Assim, tínhamos apresentado algumas emendas. Houve uma solicitação por parte

do Sind-UTE, que encaminhou um documento ao nosso Bloco PT-PMDB-PCdoB.

Apresentamos essas emendas para fazer o aperfeiçoamento do projeto. Esse é o

ponto para o qual realmente gostaria de chamar a atenção, pois essa é a nossa

prerrogativa. Então vamos estabelecer que o Estado de Minas Gerais agora é uma

monarquia? Não se precisa do rei; baixa-se o decreto, pronto e acabou. Não é

necessário mais ninguém definir. O papel da Assembleia Legislativa e dos

parlamentares é discutir e debater o projeto que chega aqui, ouvir a categoria, a

sociedade e os movimentos sociais, fazer o aperfeiçoamento do projeto quando é

necessário e apresentar as emendas. Esse é o nosso papel e a nossa

responsabilidade. Se não temos o direito de apresentar emendas, que fechem esta
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Casa. Por que a Assembleia Legislativa estará funcionando? Isso não tem razão de

ser. Qual foi o nosso objetivo? Apresentamos as emendas para aperfeiçoar o projeto

e corrigir seus erros. Queremos que ele seja aprovado.

Por isso nosso Bloco está de plantão na Assembleia Legislativa. Estaremos de

plantão amanhã, mesmo com o jogo do Brasil, não há problema; estaremos aqui

sábado, domingo. Na segunda-feira, votaremos em 1º e em 2º turnos e pronto, é só

analisar as emendas. Mas não se pode ter medo dos servidores. Assuma a

responsabilidade, analise as emendas, que é uma prerrogativa do parlamentar. Se

não concordou com a emenda, acha que não está certa, vote contra e fale ao servidor

que o está fazendo. É simples: é só dizer que não concorda com a emenda, que ela é

ruim por isso e por isso. Mas, se achar que a emenda é boa, justifique e pronto. Essa

é nossa responsabilidade como parlamentar. Há ônus e bônus, e cada um precisa

assumir sua responsabilidade. Apresentamos as emendas para que os Deputados as

analisem. Não queremos forçar ninguém a aprová-las; o espaço está aberto para

discussão e debate de cada uma delas. Há tempo hábil, sim, para isso. Poderíamos

até tê-las apreciado ontem, poderíamos ter votado o projeto, que voltou. Hoje

também, se houvesse entendimento, ele poderia tramitar nas comissões. Mas não foi

por nossa culpa, não. Estamos aqui para votar, para apreciar o projeto com as

emendas, com o aperfeiçoamento. Não fugimos à nossa responsabilidade.

Sabemos que a categoria da educação, com todo o respeito a todas as categorias,

é uma das que mais vem sofrendo em nosso Estado. Infelizmente, os compromissos

feitos não foram cumpridos. O Governador, no primeiro mandato, prometeu que em

Minas Gerais os servidores públicos teriam uma das melhores remunerações de

todos os Estados do País. Isso aconteceu? Não. Os servidores da educação, da

segurança pública e as demais categorias realmente recebem menos do que em

outros Estados da Federação. Aqui nem sequer se paga o piso nacional para os

servidores da educação. Está aqui, vejam estes contracheques, falo e provo.

Tenho vários contracheques de pessoas que recebem menos de um salário

mínimo. É de R$379,00 o salário-base de um servidor. Dezenas de contracheques

chegam ao nosso gabinete todos os dias. Essa situação realmente já não pode

continuar.
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É com muita alegria, com muito orgulho, que encho a boca para falar da categoria

da educação. Ontem os servidores chegaram à Assembleia Legislativa antes das 9

horas, saíram daqui de madrugada, depois das 2 horas da manhã. Ficaram aqui mais

de 17 horas, discutindo, debatendo, de forma pacífica, ordeira, respeitando a todos.

Realmente, devemos parabenizar esse sentimento de mudança, de transformação. É

assim que as coisas realmente mudam: com pressão, com mobilização, com

conscientização, com programa, com projeto, discutindo, debatendo. Podem ter a

certeza de que o apoio do Bloco PT-PMDB-PCdoB é total à categoria. Não estamos

medindo esforços. A Bia, coordenadora do Sind-UTE, até está agora na Liderança do

nosso Bloco, discutindo com nossa assessoria, com nosso Líder, as emendas a

serem destacadas.

Colocamo-nos aqui à total disposição para votar os projetos com as emendas.

Realmente precisamos aprovar o projeto, devemos fazer justiça à categoria. Mas não

venha com engodo, não venha com falácia, não venha querer dar uma de Mister M,

de dar com uma mão e retirar com as duas, não venha querer dar um tiro no escuro

com a certeza de acertar o alvo, que é a urna eleitoral, um projeto eleitoreiro, às

vésperas das eleições. Questiono por que o projeto não chegou antes, por que não

se discutiu antes com o conjunto dos servidores. Mesmo assim, colocamo-nos à

disposição para votar, estamos aqui para votar e aprovar o projeto. Mas queremos

votá-lo fazendo as alterações tão necessárias, aprovando as emendas, não

permitindo que os servidores percam direitos, gratificações até já garantidas pela

legislação. Se é um direito, se é uma lei, os servidores devem fazer jus a essa

gratificação. Não podem perder seus direitos da noite para o dia.

O governo cria um subsídio, não cria um piso salarial. Ele cria e acaba com a

carreira e com a promoção dos servidores. Na realidade, cria um teto, e não é isso. A

lei federal deixa bem claro que deve estabelecer o piso, e os servidores têm direito às

gratificações. De maneira nenhuma concordamos. É minha opinião pessoal, não

concordo que o governo crie um teto para o conjunto dos servidores. O subsídio é

próprio para agentes públicos detentores de cargos, como parlamentares e membros

do Ministério Público e do Judiciário. Não concordo com a criação de um subsídio

para os servidores da educação. Mas tudo bem, nosso papel é avançar e queremos
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emendar o projeto, aperfeiçoá-lo e aprová-lo, fazendo justiça aos servidores.

Temos em mãos inúmeros “e-mails” enviados por servidores de todos os cantos do

Estado. Agradeço, de coração, a forma carinhosa como os servidores nos tratam,

seja nos corredores e na praça da Assembleia, seja durante as caravanas nas

escolas, nas praças e nas caminhadas. Todos nos tratam de forma muito respeitosa e

calorosa. Agradeço a todos os servidores e professores do Estado. Nosso papel é

ouvir vocês e encaminhar as solicitações do segmento, que está de parabéns. O

Sind-UTE voltou a ter força e voz, o sindicato mais forte do Estado de Minas Gerais

na minha avaliação. É muito importante os servidores terem um sindicato muito firme

e que defenda os seus direitos, o que o Sind-UTE está fazendo muito bem, está de

parabéns. Sabemos que não é fácil, mas só conseguimos ter transformações com

muita luta. Parabéns a todos os servidores e professores. Queremos aprovar o

projeto, mas com o grande número de emendas que apresentamos. Nosso Bloco está

firme para fazer a defesa das emendas no Plenário, para que possamos aprovar o

projeto e as emendas.

Quero dizer ainda que está encerrando o prazo para o cidadão enviar “e-mails” para

a Aneel, em relação à consulta pública da conta de luz, que termina no dia 28.

Conseguimos reabrir o processo, para que o consumidor possa solicitar o dinheiro

pago a mais na conta de luz, bilhões e bilhões de reais. Queremos que esses

recursos sejam devolvidos aos consumidores. Conseguimos que a Aneel fizesse

audiência pública para discutir esse assunto.

Outra vitória foi conseguir derrubar o veto do Governador. A Cemig poderá explorar

internet e TV a cabo pela rede elétrica. A internet será 10 vezes mais rápida e custará

a metade do preço, e os lucros serão utilizados para abater na conta de luz. É uma

nova tecnologia que já funciona em vários países do mundo e já funciona em

algumas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. A nossa luta continua muito

firme, a caravana está percorrendo todo o Estado de Minas Gerais. Além disso,

ganhamos vários processos relativos à Copasa. No ano passado conseguimos

impedir o aumento, e foi criada uma agência para regular o setor. Em algumas

cidades onde o departamento é municipal, entramos na Justiça contra o aumento da

conta de água e obtivemos sucesso. Parabenizo o Vereador Dentinho.
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Agradeço ao Deputado Fábio Avelar, que preside a reunião neste momento, e a

todos os parlamentares. A luta continua e estamos aqui para aprovar projeto que

garanta a dignidade dos servidores. Não vamos aceitar engodo nem que não

tenhamos direito de usar a palavra e tentar aperfeiçoar o projeto, cumprindo uma

determinação legal de cada parlamentar. Muito obrigado. Esperamos aprovar o

projeto com as nossas emendas.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 25, às 14h30min e às 20 horas,

nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

18/6/2010

Às 14h15min, 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, questões relacionadas ao repasse de verbas

públicas ao setor de cultura e ao prosseguimento dos programas Música Minas, Mais

Cultura e Pontos de Cultura; e a discutir e votar proposições da Comissão. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Cláudio

Peret, Consultor Jurídico (substituto) do Ministério da Cultura; Sérgio Pessoa de

Paula Castro, Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica da Advocacia-Geral do

Estado; João Batista Ribeiro Filho, Coordenador-Geral de Articulação e Integração de

Ações da Secretaria de Articulação Institucional do Ministério da Cultura; Washington

Thadeu de Mello, Secretário de Cultura; Arnaldo Godoy, Vereador da Câmara

Municipal de Belo Horizonte; Vitor Santana de Miranda, Diretor de Articulação Política

da Sociedade Individual da Música e representante do Fórum da Música de Minas



____________________________________________________________________________
1383

Gerais; Reinaldo Eustáquio Dias, Diretor Administrativo da Sociedade Independente

da Música; Helder Quiroga, integrante do Fórum Mineiro de Audiovisual; Paulo

Morais, Coordenador do Museu da Oralidade; Nil César, Coordenador dos Pontos de

Cultura da Casa do Beco; Oswaldo Reis, Diretor de Acesso à Cultura do Ministério da

Cultura; e da Sra. Magdalena Rodrigues, Presidente do Sindicato dos Artistas -

Sated-MG -, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa a palavra aos convidados para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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 junho de 2010.

André Quintão, Presidente - Padre João - João Leite.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/6/2010

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros e

Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, com base no inciso III do art. 120,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A

Presidência informa que a reunião se destina a apurar, em audiência pública,

denúncias de irregularidades cometidas por oficiais da PMMG nas notificações de

processos administrativos de policiais internados para tratamento psiquiátrico, e

comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Antonio Augusto Junho Anastasia,

Governador do Estado, e Luiz Ângelo Ferreira do Nascimento, Presidente da OAB -

Seção Minas Gerais, publicados no “Diário do Legislativo” de 10/6/2010. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Cel. PM

Juarez Nazareth, Diretor de Recursos Humanos da PMMG, representando o Cel. PM

Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral; Alexandre Augusto Vianna Costa, Perito

Médico-Legista; Cabo PM Silvano David Ribeiro; Sargento PM Antônio Carlos de
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Melo; e Daniel Igor Mendonça, Advogado da OAB-MG, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Sargento Rodrigues,

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. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 junho de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - João Leite - Gil Pereira - Ivair Nogueira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 60/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe altera a Lei

Complementar nº 84, de 2005, a Lei nº 5.406, de 1969, e transforma os cargos que

menciona.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da proposição, na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A

Comissão de Administração Pública exarou seu parecer pela aprovação do projeto,

na forma desse substitutivo e com as Emendas nºs 1 a 7, que propôs. Agora, vem a

matéria a esta Comissão para ser analisada, nos lindes de sua competência, nos

termos regimentais.

Fundamentação

O projeto em tela tem por objetivo promover alterações na estrutura orgânica da

Polícia Civil e nas carreiras policiais civis. Os cargos de Agente de Polícia e de

Auxiliar de Necrópsia serão transformados em cargos de Investigador de Polícia, de

nível superior de escolaridade. Como os demais cargos já são desse nível, todos os

cargos da Polícia Civil passarão a ser de nível superior de escolaridade.
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Segundo o Governador do Estado, a proposição visa a contemplar essa exigência

de nível superior de escolaridade.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que a proposição está compatível

com as normas relativas à iniciativa do Governador e à competência legiferante do

Estado-membro. Todavia, vislumbrou a necessidade de adequar a proposição à

ordem jurídica e à técnica legislativa, por meio do Substitutivo nº 1, que acolhemos.

A Comissão de Administração Pública opinou que o projeto introduz medidas que

beneficiam os policiais civis, valorizando suas carreiras. Acolhe o substitutivo e

apresenta as Emendas de nº 1 a 7.

No âmbito de competência desta Comissão, nos termos do art.100, combinado com

o art.102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno, qual seja analisar a

repercussão financeira das proposições, entendemos que o projeto não encontra

óbice.

Fundamentamos esse entendimento com fulcro nas palavras da Secretária de

Estado de Planejamento e Gestão:

Destaco que os valores de impacto financeiro decorrentes da proposta em questão

foram aprovados pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e

Finanças, tendo em vista a disponibilidade financeira e orçamentária, bem como os

limites de despesas determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Acolhemos as emendas apresentas pela comissão anterior, com exceção das

Emendas nºs 6 e7, por razões de inconstitucionalidade.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 60/2010, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão

de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 5, apresentadas pela Comissão

de Administração Pública. Opinamos pela rejeição das Emendas nºs 6 e 7,

apresentadas por essa última Comissão.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Adelmo Carneiro Leão -

Inácio Franco - Gustavo Valadares - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.485/2010
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe estabelece a

estrutura da carreira estratégica de Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental e dá outras providências.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as

Emendas nºs 1 a 5, que apresentou.

Posteriormente, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do

projeto com as emendas apresentadas pela Comissão anterior e com a Emenda nº 6,

que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art.102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame promove a reestruturação da carreira de Especialista em

Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG. O governo do Estado, por

meio da Mensagem nº 492, de 2010, informa que a carreira foi criada com o objetivo

de dotar o Estado de administradores públicos capacitados para a gestão da máquina

pública e para a elaboração, avaliação e implementação de políticas públicas, sendo,

por isso, considerados como vetores de disseminação das iniciativas de

modernização da gestão pública.

Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que o projeto

de lei prevê nova tabela de vencimentos para a carreira, com aumento do valor em

todos os seus níveis. Por estarmos em ano eleitoral, ressaltou a Comissão que o

reajuste pretendido deve atender aos preceitos da Lei Federal nº 9.504, de 30/9/97,

conhecida como Lei Eleitoral, e ao disposto no art. 21 da Lei Complementar Federal

n° 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – L RF. A Lei Eleitoral proíbe a

qualquer agente público, nos 180 dias anteriores ao pleito (a partir de 6/4/2010,

conforme a Resolução nº 23.089, do TSE) e até a posse dos eleitos, realizar, na

circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que

exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição.
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Entretanto, o projeto de lei em análise não trata de recomposição anual de

vencimentos, mas da reestruturação da carreira. Sobre o tema, a Comissão destacou

o entendimento do Ministro Fernando Neves, do Tribunal Superior Eleitoral, de 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 na Lei Eleitoral. Em relação ao art. 21 da

LRF, o dispositivo torna nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da

despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do

mandato do titular do respectivo Poder ou órgão. Assim, o prazo limite para a

aprovação da lei, no âmbito do Poder Executivo Estadual, para os efeitos da LRF,

será até o dia 4/7/2010. No que diz respeito às modificações introduzidas pelas

Emendas nºs 1 a 5, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, seu

intuito é aprimorar a proposição em relação à técnica legislativa.

A Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito, destacou que o

projeto valoriza os servidores da carreira de EPPGG e estabelece um novo modelo

de desenvolvimento do servidor na carreira, com incentivos para que o servidor se

qualifique, o que pode atender às necessidades da administração pública moderna.

Em relação à Emenda n° 6, apresentada pela referida  Comissão, seu propósito é

aperfeiçoar os dispositivos do projeto de lei em análise.

No que concerne à competência desta Comissão para proceder à análise da

repercussão financeira das proposições, ressalta-se que o projeto de lei propõe nova

tabela de vencimentos, com aumento do valor em todos os seus níveis, prevendo

reajuste da ordem de até 33% para os vencimentos.

Conforme a LRF determina em seu art. 16, a criação, a expansão ou o

aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será

acompanhado de: I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em

que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; II - declaração do ordenador da

despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei

Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de

Diretrizes Orçamentárias.

Além disso, por caracterizar-se como despesa obrigatória de caráter continuado, a
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LRF determina que o ato que criar a despesa seja instruído com o demonstrativo da

origem de recursos para seu custeio e com a comprovação de que a despesa criada

ou aumentada não afetará as metas de resultado fiscal previstas na Lei de Diretrizes

Orçamentárias para o ano de 2010, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos

seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução

permanente de despesa.

Com o intuito de atender as exigências legais, a Secretária de Estado de

Planejamento e Gestão, em sua exposição de motivos, declarou que a reestruturação

da carreira de EPPGG terá vigência a partir de 1º/1/2011 e que todos os valores

relativos ao impacto financeiro decorrente das propostas contidas no projeto de lei em

análise foram aprovados pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão

e Finanças, tendo em vista a disponibilidade financeira e orçamentária, bem como os

limites de despesas determinados pela LRF.

Ademais, por meio do Ofício n° 439, de 21/5/2010, a  Secretária informou que o

impacto financeiro da proposta será apurado por meio de levantamento e análise de

títulos obtidos pelos servidores, o que ocorrerá somente a partir da vigência da nova

estrutura da carreira. Afirmou não ser possível, no momento atual, determinar o valor

exato da repercussão financeira. No entanto, destacou que os estudos realizados

para a elaboração do projeto em exame demonstraram que as propostas nele

constantes não acarretarão acréscimo de despesa que ultrapasse os limites

determinados pela LRF.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 4.485/2010, no

1° turno, com as Emendas nºs 1 a 5, propostas pela Comissão de Constituição e

Justiça, e a Emenda nº 6, proposta pela Comissão de Administração Pública.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Inácio Franco - Adelmo

Carneiro Leão - Jayro Lessa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.489/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem nº 497/2010, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder Executivo a

prestar contragarantia à União em operação de crédito externa junto à agência oficial

alemã Kreditanstalt für Wiederaufbau – KFW – e dá outras providências”.

Inicialmente, o projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora 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 epígrafe autoriza o Poder Executivo a prestar contragarantia à

União para obter as garantias na operação de crédito a ser celebrada entre a

Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa-MG – e a agência oficial

alemã Kreditanstalt für Wiederaufbau – KFW – até o valor equivalente a

€100.000.000,00 (cem milhões de euros).

A contragarantia de que trata a proposição compreenderá os direitos e créditos

relativos a cotas ou parcelas da participação do Estado na arrecadação da União, na

forma do disposto na alínea “a” do inciso I e no inciso II do art. 159 da Constituição da

República, e compreenderá também as receitas próprias do Estado a que se referem

os arts. 155 e 157, nos termos do § 4º do art. 167, ambos da Constituição da

República.

A operação de crédito será garantida pela República Federativa do Brasil e, para

tanto, deverá a Secretaria de Estado de Fazenda celebrar contrato de contragarantia

com a Copasa-MG, nos termos do inciso I do art. 18 da Resolução nº 43, de

21/12/2001, do Senado Federal.

A proposição estabelece ainda que os recursos da referida operação de crédito

serão obrigatoriamente aplicados na execução das atividades e projetos de

despoluição da Bacia do Rio Paraopeba.

A Comissão de Constituição e Justiça, que analisou preliminarmente a matéia, não

vislumbrou óbice de natureza jurídico-constitucional à normal tramitação da

proposição.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, destacamos



____________________________________________________________________________
1390

que a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal –

LRF –, em seu art. 40, autoriza os entes a concederem garantia em operações de

crédito internas ou externas, observadas as normas de seu art. 32 e, no caso da

União, também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal. O § 1º

do art. 40 estabelece que a garantia estará condicionada ao oferecimento de

contragarantia, em valor igual ou superior ao da garantia concedida, e à adimplência

da entidade que pleitear relativamente às suas obrigações junto ao garantidor e às

entidades por este controladas. Esse dispositivo estabelece também que a

contragarantia exigida pela União ao Estado poderá consistir na vinculação de

receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências

constitucionais. O § 2º do mesmo artigo determina que, no caso de operação de

crédito contraída com organismo financeiro internacional ou com instituição federal de

crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia

a ente que atenda, além da prestação da contragarantia, as exigências legais para o

recebimento de transferências voluntárias, sendo nula a garantia concedida acima

dos limites fixados pelo Senado Federal.

Já o art. 32 da LRF determina que o Ministério da Fazenda verificará o cumprimento

dos limites e condições fixadas pelo Senado Federal relativos à realização de

operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles

controladas, direta ou indiretamente, e que o ente interessado formalizará seu pleito

demonstrando o atendimento das seguintes condições: 1 - existência de prévia e

expressa autorização para a contratação, no texto da Lei Orçamentária, em créditos

adicionais ou lei específica; 2 - inclusão no Orçamento ou em créditos adicionais dos

recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de

receita; 3 - observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal; 4 -

autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito

externo; 5 - atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição Federal,

que veda a realização de operações de crédito que excedam o montante das

despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou

especiais com finalidade precisa.

Quanto à verificação do Ministério da Fazenda, destaca-se que o Estado deverá
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encaminhar a esse órgão o pedido de autorização para a realização de operação de

crédito acompanhado da autorização legislativa, conforme dispõe o inciso II do art. 21

da Resolução n° 43, de 2001, do Senado Federal.

Em relação à prévia e expressa autorização em lei específica, o projeto de lei em

comento pretende suprir tal exigência.

No que diz respeito às exigências da LRF, de inclusão no Orçamento ou em

créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, e da Lei Federal n° 4.320,

de 1964, que em seu art. 3° dispõe que a Lei de Orç amento compreenderá todas as

receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei, ressaltamos que os

recursos provenientes da operação de crédito pretendida deverão ser consignados

como receita orçamentária do Estado.

Os limites e as condições fixadas pelo Senado Federal estão consubstanciados nas

Resoluções nºs 40 e 41, de 2001, do Senado Federal. A primeira dispõe sobre os

limites globais para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública

mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e a segunda, sobre as

operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de

autorização. Em seu art. 9º, a Resolução nº 41, de 2001, estabelece que o saldo

global das garantias concedidas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos

Municípios não poderá exceder 22% da Receita Corrente Líquida – RCL. A

Resolução n° 40, de 2001, determina, em seu art. 3° , que, ao final do 15° exercício

financeiro contado a partir do encerramento do ano de sua publicação, a Dívida

Consolidada Líquida – DCL – não poderá ser superior a duas vezes a RCL. Dispõe,

ainda, em seu art. 4°, que, no mesmo período citado  anteriormente, o excedente

apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção

de um quinze avos a cada exercício financeiro. Conforme o Relatório de Gestão

Fiscal referente ao 1° quadrimestre de 2010, elabor ado pela Secretaria de Estado da

Fazenda, o percentual da DCL sobre a RCL é de 173,64%, inferior, portanto, ao

percentual do limite de endividamento, que é de 213,75% .

Vale ressaltar que o atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da

Constituição Federal, o qual veda a realização de operações de crédito que excedam
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o montante das despesas de capital, é complementado pelo disposto no art. 32, § 3°,

VI, da LRF. A fim de viabilizar o disposto na Constituição Federal, dispõe o citado §

3°:

“(...)

§ 3° Para fins do disposto no inciso V do § 1°, con siderar-se-á, em cada exercício

financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das

despesas de capital executadas (...)”.

Com vistas à verificação de tal limite, em consulta realizada no Sistema Integrado

de Administração Financeira do Estado – Siafi –, em 24 de junho, constatou-se que

as despesas de capital realizadas somam R$1.890.261.526,04, enquanto as

operações de crédito ingressadas apresentam o valor de R$200.472.025,97,00.

Adicionando-se ao montante das receitas de operação de crédito ingressadas o valor

da operação de crédito que se pretende contratar, ou seja, R$220.240.000,00 (com

taxa de câmbio, fornecida pelo Banco Central do Brasil em 24 de junho, de R$2,2024

para cada Euro), obtém-se o valor de R$420.712.025,97, inferior, portanto, ao

montante das despesas de capital, o que atende à exigência do inciso III do art. 167

da Constituição Federal.

Quanto à exigência do § 1º do art. 40 da LRF, a proposição em tela estabelece que

a Secretaria de Estado de Fazenda deverá celebrar contrato de contragarantia com a

Copasa-MG.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.489/2010, no 1º

turno.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Jayro Lessa - Luiz Humberto Carneiro.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2010

ATAS

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/6/2010

Às 9h15min, comparece na Câmara Municipal de Três Corações o Deputado Fábio

Avelar, membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se

destina a debater as potencialidades turísticas do Município de Três Corações,

visando especialmente à Copa do Mundo de 2014 e às Olimpíadas de 2016. O

Presidente interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Fausto

Mesquita Ximenes, Prefeito Municipal de Três Corações; Vereador Cássio Luís

Arantes, Presidente da Câmara Municipal de Três Corações; Gleyser Pereira Chagas,

Vereador Municipal de Três Corações; Sérgio Roberto Auad, Vice-Prefeito do

Município de Três Corações; Valério Antônio Neder Andrade, Secretário Municipal de

Lazer, Turismo e Cultura; Washington Ximenes Fernandes, Secretário Municipal de

Desenvolvimento Econômico e Planejamento; João Marcelo de Souza Ribeiro,

Secretário Municipal de Esportes de Três Corações; General de Brigada Fernando

Vasconcellos Pereira, Comandante da Escola de Sargento das Armas - ESA -;

Giovanni Correa, Presidente da Associação Empresarial de Três Corações; e Antônio

Tadeu Pires, Gerente Comercial da Associação Comercial e Empresarial de Três

Corações, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na condição

de autor do requerimento que deu origem ao debate, passa a tecer suas

considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.
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Alencar da Silveira Jr., Presidente - Fábio Avelar.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/6/2010

Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria Resende

e os Deputados Braulio Braz e Luiz Humberto Carneiro, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Ana Maria

Resende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nº 4.057/2009 e 4.412/2010 (Deputado Luiz Humberto

Carneiro); e 4.435/2010 (Deputada Ana Maria Resende). Após discussão e votação,

são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de

Lei nº 4.057/2009, 4.412 e 4.435/2010, que receberam parecer por sua aprovação.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende - Luiz Humberto Carneiro.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.727/2009

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública Aisp 23, com sede no

Município de Belo Horizonte.

Examinada a matéria preliminarmente pela comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,
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do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.727/2009 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário de Segurança Pública Aisp 23, com sede no Município de Belo

Horizonte, que possui como finalidade aglutinar lideranças comunitárias e autoridades

policiais para a realização de ações integradas de segurança pública, objetivando a

melhoria da qualidade de vida da população local.

Para a consecução de suas metas, a entidade promove palestras, conferências,

fóruns, campanhas educativas para divulgar programas de instrução sobre

autodefesa; disponibiliza para entidades públicas e privadas estudos e pesquisas,

tendo em vista o planejamento da segurança da comunidade; levanta recursos para a

aquisição de material e equipamento para uso em serviço policial na área de

abrangência da 17ª Cia. de Polícia Militar e da 16º DD – Polícia Civil.

Dessa maneira, busca diminuir os índices de criminalidade na região.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.727/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2010.

Maria Tereza Lara, relatora.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 60/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe altera a Lei

Complementar nº 84, de 2005, a Lei nº 5.406, de 1969, e transforma os cargos que

menciona.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 1 a 5,

retorna agora a proposição a esta Comissão para receber parecer para o 2º turno,

nos termos do art. 189, § 1º, c/c o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento

Interno.

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.
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Fundamentação

O projeto em tela tem por objetivo promover alterações na estrutura orgânica da

Polícia Civil e nas carreiras policiais civis. Os cargos de Agente de Polícia e de

Auxiliar de Necrópsia serão transformados em cargos de Investigador de Polícia, de

nível superior de escolaridade. Como os demais cargos já são desse nível, todos os

cargos da Polícia Civil passarão a ser de nível superior de escolaridade.

Conforme nos manifestamos anteriormente, no âmbito da competência desta

Comissão, nos termos do art. 100, inciso II, combinado com o art. 102, inciso VII, do

Regimento Interno, a proposição não encontra óbice a sua tramitação.

Fundamentamos esse entendimento com fulcro nas palavras da Secretária de

Estado de Planejamento e Gestão:

“Destaco que os valores de impacto financeiro decorrentes da proposta em questão

foram aprovados pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e

Finanças, tendo em vista a disponibilidade financeira e orçamentária, bem como os

limites de despesas determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.”

Como forma de aprimorar a proposição, bem como incorporar as disposições

relativas aos militares do Estado, de que trata o Projeto de Lei Complementar nº

61/2010, apresentamos substitutivo ao vencido no 1º turno.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 60/2010, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, a

seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei Complementar n° 84, de 25 de julho de 2005, a Lei n° 5.406, de 16 de

dezembro de 1969, a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, transforma os cargos

que menciona e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os arts. 1°, 5°, 8° e 10 da Lei Complemen tar n° 84, de 25 de julho de 2005,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° – As carreiras policiais civis são as segu intes:

I – Delegado de Polícia;
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II – Médico-Legista;

III – Perito Criminal;

IV – Escrivão de Polícia;

V – Investigador de Polícia.

(...)

Art. 5° – As atribuições dos cargos de provimento e fetivo que integram as carreiras

policiais civis são essenciais, próprias e típicas de Estado, têm natureza especial e

caráter técnico-jurídico-científico derivado da aplicação dos conhecimentos das

ciências humanas, sociais e naturalísticas.

§ 1° – O servidor ocupante de cargo de provimento e fetivo de carreiras policiais

civis tem por competência o exercício das atividades integrantes da ação

investigativa, para o estabelecimento das causas, circunstâncias, motivos, autoria e

materialidade das infrações penais, administrativas e disciplinares.

§ 2° – As atribuições específicas dos cargos das ca rreiras de que trata esta lei

complementar são as constantes no Anexo IV.

§ 3° – Para o desempenho de suas funções, o Delegad o de Polícia disporá dos

serviços e recursos técnico-científicos da Polícia Civil e dos servidores e policiais a

ele subordinados, podendo requisitar, quando necessário, o auxílio de unidades e

órgãos do Poder Executivo.

§ 4° – A coleta de vestígios em locais de crime com pete, com primazia, ao Perito

Criminal, assegurada a máxima preservação por parte daqueles que primeiro

chegarem ao local, o qual, depois de liberado, sujeita-se à análise dos Investigadores

de Polícia para a obtenção de outros elementos que possam subsidiar a investigação

criminal.

§ 5° – O exercício das atribuições dos cargos integ rantes das carreiras que

compõem o quadro de provimento efetivo de servidores policiais civis é incompatível

com qualquer outra atividade, com exceção daquelas previstas na legislação.

(...)

Art. 8° – A carga horária semanal de trabalho dos o cupantes dos cargos das

carreiras de que trata esta lei complementar é de quarenta horas, vedado o

cumprimento de jornada em regime de plantão superior a doze horas.
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(...)

Art. 10 – O ingresso em cargo das carreiras policiais civis de que trata esta lei

complementar, a realizar-se conforme os requisitos previstos no art. 9°, depende da

comprovação de habilitação mínima em nível:

I – superior, correspondente a graduação em Direito, para ingresso na carreira de

Delegado de Polícia;

II – superior, correspondente a graduação em Medicina, para ingresso na carreira

de Médico-Legista;

III – superior, conforme definido no edital do concurso público, para ingresso na

carreira de Perito Criminal, Escrivão de Polícia I e Investigador de Polícia I.

Parágrafo único – Para fins do disposto nesta lei complementar, considera-se nível

superior a formação em educação superior, que compreende curso ou programa de

graduação, na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.”.

Art. 2° – O “caput” do art. 7° da Lei Complementar n° 84, de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 6°:

“Art. 7° – As carreiras policiais civis obedecem à ordem hierárquica estabelecida

entre os níveis que as compõem, mantido o poder hierárquico e disciplinar do

Delegado de Polícia, nos termos do art. 139 da Constituição do Estado, ressalvado

aquele exercido pelos titulares de unidades na esfera da Superintendência de Polícia

Técnico-Científica, do Instituto Médico-Legal, do Instituto de Criminalística e do

Hospital da Polícia Civil.

(...)

§ 6° – Não há subordinação hierárquica entre o Médi co-Legista, o Perito Criminal, o

Escrivão de Polícia e o Investigador de Polícia.”.

Art. 3° – O art. 14 da Lei Complementar n° 84, de 2 005, fica acrescido dos

seguintes §§ 2° e 3°, passando o seu parágrafo únic o a vigorar como § 1°, com a

seguinte redação:

“Art. 14 – (...)

§ 1° – A progressão do servidor posicionado até o p enúltimo nível hierárquico da

carreira está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I – encontrar-se em efetivo exercício;
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II – ter cumprido o interstício mínimo de um ano de efetivo exercício no mesmo

grau;

III – ter recebido avaliação periódica de desempenho individual satisfatória durante

o período aquisitivo, nos termos do § 3° do art. 31  da Constituição do Estado.

§ 2° – A progressão do servidor do grau “A” para o grau “B” do último nível

hierárquico da carreira está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I – ter trinta anos de serviço;

II – ter cumprido um ano de efetivo exercício no referido nível;

III – ter recebido avaliação periódica de desempenho individual satisfatória no último

nível da carreira;

IV – ter vinte anos de efetivo exercício na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;

V – ter requerido a aposentadoria, em caráter irretratável, e não se ter beneficiado

da faculdade prevista no § 6° do art. 36 da Constit uição do Estado.

§ 3° – Caso o policial civil posicionado no último nível da carreira decida beneficiar-

se da faculdade prevista no § 6° do art. 36 da Cons tituição do Estado, será revogada

a progressão, o mesmo ocorrendo caso não se efetive a aposentadoria devido ao não

atendimento dos requisitos legais.”.

Art. 4° – O § 3° do art. 15, o “caput” do art. 16, o art. 20 e o “caput” e o § 1º do art.

20-B da Lei Complementar n° 84, de 2005, passam a v igorar com a seguinte redação:

“Art. 15 – (...)

§ 3° – Os limites de vagas por nível para a promoçã o nas carreiras de Escrivão de

Polícia e Investigador de Polícia serão definidos na forma de regulamento.

(...)

Art. 16 – Fará jus a promoção especial o ocupante de cargo das carreiras de

Investigador de Polícia e de Escrivão de Polícia que preencher os seguintes

requisitos:

(...)

Art. 20 – As atividades acadêmicas para o desenvolvimento do servidor na carreira

a que pertence serão desenvolvidas pela Academia de Polícia Civil, podendo ser

realizadas em parceria com a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro e com

outros organismos governamentais de âmbito estadual ou federal.
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(...)

Art. 20-B – O policial civil será aposentado voluntariamente, independentemente da

idade:

I - se homem, após trinta anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, vinte

anos de efetivo exercício nos cargos a que se referem os incisos I a V do art. 1° desta

lei complementar, se homem;

II - se mulher, após vinte e cinco anos de contribuição e de efetivo exercício nos

cargos a que se referem os incisos I a V do art. 1° desta lei complementar, bem como

aplicando-se o disposto no inciso I.

§ 1º - Para a obtenção do prazo mínimo de efetivo exercício nos cargos, poderá ser

considerado o tempo de serviço prestado como militar integrante dos Quadros da

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.”.

Art. 5° – O Anexo I da Lei Complementar n° 84, de 2 005, passa a vigorar na forma

do Anexo I desta lei complementar.

Parágrafo único – O vencimento do grau “B” do último nível hierárquico das

carreiras policiais civis, de que trata a Lei Complementar n° 84, de 2005, com as

alterações promovidas por esta lei complementar, será fixado com diferença não

superior a 10% (dez por cento) do valor fixado para o grau “A” do mesmo nível.

Art. 6° – Fica acrescentado à Lei Complementar n° 8 4, de 2005, o Anexo IV, na

forma do Anexo II desta lei complementar.

Art. 7° – Ficam transformados cinquenta e três carg os de provimento efetivo de

Auxiliar de Necropsia, que não foram extintos por força do art. 36 da Lei

Complementar n° 84, de 2005, e sete mil oitocentos e quatorze cargos de provimento

efetivo de Agente de Polícia em sete mil oitocentos e sessenta e sete cargos de

provimento efetivo de Investigador de Polícia II.

§ 1° – O servidor que teve seu cargo transformado n os termos do “caput” será

posicionado, por meio de resolução conjunta do Secretário de Estado de

Planejamento e Gestão e do Chefe da Polícia Civil, na estrutura da carreira de

Investigador de Polícia II, de que trata o item I.5.2 do Anexo I da Lei Complementar n°

84, de 2005, com a redação dada por esta lei complementar, de acordo com a

correlação constante no Anexo III desta lei complementar, assegurado o direito ao
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desenvolvimento na carreira.

§ 2° – O posicionamento na estrutura da carreira de  Investigador de Polícia II não

acarretará alteração do valor do vencimento básico percebido pelo servidor na data

de publicação da resolução conjunta de que trata o § 1°, ressalvado o disposto no §

3°.

§ 3° – Caso a tabela de vencimento básico da carrei ra de Investigador de Polícia II

não contenha valor de vencimento básico idêntico ao percebido pelo servidor na data

de publicação da resolução de que trata o § 1°, seu  posicionamento dar-se-á no nível

e no grau que tiverem valor de vencimento básico imediatamente superior, observada

a correlação constante no Anexo III desta lei complementar.

§ 4° – O aspirante à carreira de Agente de Polícia em curso de formação policial

promovido pela Academia de Polícia na data de publicação desta lei complementar

ingressará no nível I da carreira de Investigador de Polícia II.

§ 5° – Serão transformados, com a vacância, os carg os de provimento efetivo da

carreira de Investigador de Polícia II em cargos de provimento efetivo da carreira de

Investigador de Polícia I.

§ 6° – Ressalvado o disposto no § 4°, não haverá in gresso na carreira de

Investigador de Polícia II a partir da data de publicação desta lei complementar.

Art. 8° – Os setenta cargos correspondentes às funç ões públicas da carreira de

Agente de Polícia, cujos detentores tiverem sido efetivados em decorrência do

disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição do Estado, acrescentados pela Emenda à Constituição n° 49, de 13 de

junho de 2001, ficam transformados em setenta cargos da carreira de Investigador de

Polícia II, lotados na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único – Os cargos transformados nos termos do “caput” deste artigo

serão extintos com a vacância.

Art. 9° – Ficam transformados mil oitocentos e sete nta e oito cargos de provimento

efetivo de Escrivão de Polícia em mil oitocentos e setenta e oito cargos de provimento

efetivo de Escrivão de Polícia II.

§ 1° – O servidor que teve seu cargo transformado n os termos do “caput” será

posicionado, por meio de resolução conjunta do Secretário de Estado de
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Planejamento e Gestão e do Chefe da Polícia Civil, na estrutura da carreira de

Escrivão de Polícia II, de que trata o item I.4.2 do Anexo I da Lei Complementar n° 84,

de 2005, com a redação dada pelo Anexo I desta lei complementar, assegurado o

direito ao desenvolvimento na carreira.

§ 2° – O posicionamento na estrutura da carreira de  Escrivão de Polícia II não

acarretará alteração do valor do vencimento básico percebido pelo servidor na data

de publicação da resolução conjunta de que trata o § 1°.

§ 3° – O aspirante à carreira de Escrivão de Políci a em curso de formação policial

promovido pela Academia de Polícia na data de publicação desta lei complementar

ingressará no nível I da carreira de Escrivão de Polícia II.

§ 4° – Serão transformados, com a vacância, os carg os de provimento efetivo da

carreira de Escrivão de Polícia II em cargos de provimento efetivo da carreira de

Escrivão de Polícia I.

§ 5° – Ressalvado o disposto no § 3°, não haverá in gresso na carreira de Escrivão

de Polícia II a partir da data de publicação desta lei complementar.

Art. 10 – Para fins de percepção dos seus proventos, o servidor aposentado em

cargo de provimento efetivo integrante de carreira alterada ou transformada por esta

lei complementar será posicionado na estrutura das carreiras de que trata esta lei

complementar, observado o nível e o grau no qual se aposentou.

Art. 11 – Na tabela constante no Anexo III da Lei Complementar n° 84, de 2005, na

coluna referente à carreira, a expressão “Agente de Polícia” fica substituída pela

expressão “Investigador de Polícia II”.

Art. 12 – Ficam acrescentados à Lei Complementar n° 84, de 2005, os seguintes

arts. 20-C, 20-D, 20-E e 20-F, que integram o Capítulo II-A – “Do Adicional de

Desempenho”:

“CAPÍTULO II-A

DO ADICIONAL DE DESEMPENHO

Art. 20-C – O Adicional de Desempenho – ADE – constitui vantagem remuneratória,

concedida mensalmente ao policial civil que tenha ingressado no serviço público após

a publicação da Emenda à Constituição n° 57, de 15 de julho de 2003, ou que tenha

feito a opção prevista no art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
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da Constituição do Estado e que cumprir os requisitos estabelecidos nesta lei

complementar.

§ 1° – O valor do ADE será determinado a cada ano, levando-se em conta o

número de Avaliações de Desempenho Individual – ADIs – satisfatórias obtidas pelo

policial civil, nos termos desta lei complementar.

§ 2° – O policial civil da ativa, ao manifestar a o pção de que trata o “caput”, fará jus

ao ADE a partir do exercício subsequente, observados os requisitos previstos nesta

lei complementar.

§ 3° – A partir da data da opção pelo ADE, não serã o concedidas novas vantagens

por tempo de serviço ao policial civil, asseguradas aquelas já concedidas.

§ 4° – O somatório de percentuais de ADE e de adici onais por tempo de serviço na

forma de quinquênio ou trintenário não poderá exceder 90% (noventa por cento) do

respectivo vencimento básico do policial civil.

§ 5° – O policial civil poderá utilizar o período a nterior à sua opção pelo ADE, que

será considerado de desempenho satisfatório, salvo o período já computado para

obtenção de adicional por tempo de serviço na forma de quinquênio.

Art. 20-D – São requisitos para a obtenção do ADE:

I – a estabilidade do policial civil;

II – o número de resultados satisfatórios obtidos pelo policial civil na ADI.

§ 1° – Para fins do disposto no inciso II do “caput ”, considera-se satisfatório o

resultado igual ou superior a 70% (setenta por cento).

§ 2° – O período anual considerado para aferição da  ADI terá início no dia e no mês

do ingresso do policial civil ou de sua opção pelo ADE.

§ 3° – Na ADI será considerado fator de avaliação o  aproveitamento em curso

profissional realizado pela Academia de Polícia Civil.

§ 4° – A regulamentação da ADI, no que se refere ao  disposto no § 3°, poderá ser

delegada ao Chefe da Polícia Civil.

Art. 20-E – Os valores máximos do ADE correspondem a um percentual do

vencimento básico do policial civil, estabelecido conforme o número de ADIs com

desempenho satisfatório por ele obtido, assim definidos:

I – para três ADIs com desempenho satisfatório: 6% (seis por cento);
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II – para cinco ADIs com desempenho satisfatório: 10% (dez por cento);

III – para dez ADIs com desempenho satisfatório: 20% (vinte por cento);

IV – para quinze ADIs com desempenho satisfatório: 30% (trinta por cento);

V – para vinte ADIs com desempenho satisfatório: 40% (quarenta por cento);

VI – para vinte e cinco ADIs com desempenho satisfatório: 50% (cinquenta por

cento);

VII – para trinta ADIs com desempenho satisfatório: 60% (sessenta por cento).

§ 1° – O valor do ADE a ser pago ao policial civil será calculado por meio da

multiplicação do percentual de seu vencimento básico definido nos incisos do “caput”

pela centésima parte do resultado obtido da média das ADIs nos anos considerados

para o cálculo do ADE.

§ 2° – O policial civil que fizer jus à percepção d o ADE continuará percebendo o

adicional no percentual adquirido até atingir o número necessário de ADIs com

desempenho satisfatório para alcançar o nível subsequente definido nos incisos do

“caput” deste artigo.

§ 3° – O valor do ADE não será cumulativo, devendo o percentual apurado a cada

nível substituir o percentual anteriormente percebido pelo policial civil.

§ 4° – O policial civil que não for avaliado por es tar totalmente afastado por mais de

cento e vinte dias de suas atividades devido a problemas de saúde terá o resultado

de sua ADI fixado em 70% (setenta por cento), enquanto perdurar essa situação.

§ 5° – Se o afastamento previsto no § 4° for decorr ente de acidente de serviço ou

de moléstia profissional, o policial civil permanecerá com o resultado da sua última

ADI, se este for superior a 70% (setenta por cento).

§ 6° – Ao policial civil afastado parcialmente do s erviço, dispensado por problemas

de saúde, serão asseguradas, pelo Chefe da Polícia Civil, condições especiais para a

realização da ADI, observadas suas limitações.

§ 7° – O policial civil afastado do exercício de su as funções por mais de cento e

vinte dias, contínuos ou não, durante o período anual considerado para a ADI, não

será avaliado, quando o afastamento for devido a:

I – licença para tratar de interesse particular, sem vencimento;

II – ausência, conforme a legislação civil;
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III – privação ou suspensão de exercício de cargo ou função, nos casos previstos

em lei;

IV – cumprimento de sentença penal ou de prisão judicial, sem exercício das

funções;

V – exercício temporário de cargo público civil.

Art. 20-F – O ADE será incorporado aos proventos do policial civil quando de sua

aposentadoria para a inatividade, em valor correspondente a um percentual de seu

vencimento básico, estabelecido conforme o número de ADIs com desempenho

satisfatório por ele obtido, respeitados os seguintes percentuais máximos:

I – para trinta ADIs com desempenho satisfatório: até 70% (setenta por cento);

II – para vinte e nove ADIs com desempenho satisfatório: até 66% (sessenta por

cento);

III – para vinte e oito ADIs com desempenho satisfatório: até 62% (setenta e dois

por cento);

IV – para vinte e sete ADIs com desempenho satisfatório: até 58% (cinquenta e oito

por cento);

V – para vinte e seis ADIs com desempenho satisfatório: até 54% (cinquenta e

quatro por cento).

§ 1° – O valor do ADE a ser incorporado aos provent os do policial civil quando da

sua aposentadoria será calculado por meio da multiplicação do percentual definido

nos incisos I a V do “caput” pela centésima parte do resultado da média aritmética

simples dos resultados satisfatórios obtidos nas ADIs durante a carreira.

§ 2° – Para fins de incorporação aos proventos dos policiais civis que não

alcançarem o número de resultados satisfatórios definidos nos incisos do “caput”, o

valor do ADE será calculado pela média aritmética das últimas sessenta parcelas do

ADE percebidas anteriormente à sua aposentadoria ou à instituição da pensão.

Art. 20-G – Para fins de cálculo do ADE, será atribuído ao policial civil não

submetido à ADI no ano de 2007 resultado correspondente a 70% (setenta por cento)

na referida avaliação.”.

Art. 13 – O art. 54 e os incisos II, VI e IX do art. 80 da Lei n° 5.406, de 16 de

dezembro de 1969, passam a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 54 – As Delegacias de Polícia Civil de âmbito territorial e de atuação

especializada são dirigidas por Delegados de Polícia de carreira, e as Delegacias

Regionais de Polícia Civil e as Divisões de Polícia Especializada, por Delegado de

Polícia de, no mínimo, nível Especial.

§ 1° – A direção das Superintendências, dos Departa mentos de Polícia Civil de

âmbito territorial e atuação especializada, da Academia de Polícia Civil, do

Departamento de Trânsito de Minas Gerais, da Corregedoria-Geral de Polícia Civil, do

Instituto de Identificação, a Chefia de Gabinete da Polícia Civil e o cargo de Delegado

Assistente do Chefe da Polícia Civil serão exercidos exclusivamente por Delegados-

Gerais de Polícia, ressalvada a Superintendência de Polícia Técnico-Científica, cuja

direção compete a ocupante de cargo de Médico-Legista ou de Perito Criminal que

esteja em efetivo exercício e no último nível da carreira.

§ 2° – A direção do Instituto de Medicina Legal e d o Instituto de Criminalística serão

exercidos, respectivamente, por Médico-Legista e por Perito Criminal que estejam em

efetivo exercício e no último nível da carreira.

(...)

Art. 80 – (...)

II – ter no mínimo dezoito anos;

(...)

VI – gozar de boa saúde física e mental, comprovada por:

a) avaliação psicológica, feita por meio de testes psicológicos;

b) exames biomédicos, visando comprovar a sanidade física;

c) exames biofísicos, feitos por meio de testes físicos específicos;

(...)

IX – ter, no caso de candidato à carreira de Investigador de Polícia, habilitação ou

permissão para dirigir veículo automotor, no mínimo, na categoria “B”;”.

Art. 14 – Fica acrescentado ao art. 81 da Lei n° 5. 406, de 1969, o seguinte

parágrafo único:

“Art. 81 – (...)

Parágrafo único – O aspirante a carreiras policiais civis que aceitar bolsa de estudo

firmará termo de compromisso, obrigando-se a devolver ao Estado, em dois anos,
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pelo valor reajustado monetariamente na forma de regulamento, sem juros, o total

recebido a esse título, bem como o montante correspondente ao valor dos serviços

escolares recebidos, no caso de:

I – abandono do curso sem ser por motivo de saúde;

II – não tomar posse no cargo para o qual foi aprovado; ou

III – não permanecer na carreira pelo período mínimo de cinco anos após o término

do curso, salvo se em decorrência de aprovação e posse em cargo de carreira da

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.”.

Art. 15 – O art. 7° da Lei n° 5.406, de 16 dezembro  de 1969, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 7° – São Órgãos Superiores da Polícia Civil:

I – Gabinete da Chefia da Polícia Civil;

II – Superintendência de Investigações e Polícia Judiciária;

III – Corregedoria-Geral de Polícia Civil;

IV – Academia de Polícia Civil;

V – Departamento de Trânsito de Minas Gerais;

VI – Superintendência de Polícia Técnico-Científica;

VII – Superintendência de Informações e Inteligência Policial;

VIII – Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.”.

Art. 16 - O inciso V do “caput” do art. 5º da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - (...)

V - possuir ensino superior completo para ingresso na Polícia Militar e ensino médio

completo ou equivalente para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar.”.

Art. 17 - Ficam acrescentados à Lei nº 5.301, de 1969, os seguintes arts. 6º-A e 6º-

B:

“Art.6º-A - Para ingresso no Quadro de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar é

exigida a conclusão do curso de formação de oficiais, em nível superior de

graduação, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.

Art. 6º-B - Para ingresso nos Quadros de Praças e de Praças Especialistas do

Corpo de Bombeiros Militar é exigida a conclusão de curso de formação promovido
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pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.”.

Art. 18 - Nos cinco anos a partir da publicação desta lei complementar, será exigido

o nível médio de escolaridade para o ingresso nos Quadros de Praças e de Praças

Especialistas da Polícia Militar, e o concurso será realizado em duas etapas.

§ 1º - A primeira etapa consistirá em concurso de provas ou de provas e títulos.

§ 2º - A segunda etapa do concurso consistirá na participação e aprovação do

candidato no curso de graduação de nível superior realizado na própria instituição.

§ 3º - O período de transição de cinco anos poderá ser prorrogado por período

equivalente por ato do Governador do Estado.

Art. 19 – Ficam revogados:

I – o art. 4°, o parágrafo único do art. 9°, o art.  11, a alínea “b” do inciso I do art. 19,

o art. 35 e o art. 36 da Lei Complementar n° 84, de  2005;

II – o art. 75 da Lei n° 5.406, de 1969.

Art. 20 – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(a que se refere o art. 5° da Lei Complementar n° ,  de de de 2010)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 2°, 21 a 26, 28 e 30 da Lei Complementar n° 84, de 25 de

julho de 2005)

ESTRUTURA DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS

I.1 – Estrutura da Carreira de Delegado de Polícia

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Delegado de Polícia, carga horária 40 horas semanais,

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

I.2 – Estrutura da Carreira de Médico-Legista

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Médico-Legista, carga horária 40 horas semanais, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

I.3 – Estrutura da Carreira de Perito Criminal

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Perito Criminal, carga horária 40 horas semanais, foi



____________________________________________________________________________
1409

publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

I.4 – Estrutura da Carreira de Escrivão de Polícia

I.4.1 – Escrivão de Polícia I

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Escrivão de Polícia I, carga horária 40 horas semanais,

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

I.4.2 – Escrivão de Polícia II

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Escrivão de Polícia II, carga horária 40 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

I.5 – Estrutura da Carreira de Investigador de Polícia

I.5.1 – Investigador de Polícia I

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Investigador de Polícia I, carga horária 40 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

I.5.2 – Investigador de Polícia II

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Investigador de Polícia II, carga horária 40 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

ANEXO II

(a que se refere o art. 6° da Lei Complementar n° ,  de de de 2010)

“ANEXO IV

(a que se refere o § 2° do art. 5° da Lei Complemen tar n° 84, de 25 de julho de 2005)

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CARGOS DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS

IV. 1 – Delegado de Polícia:

a) a direção da unidade da Polícia Civil em que esteja em exercício;

b) a orientação, a coordenação, o controle e a fiscalização dos serviços policiais

civis no âmbito de sua circunscrição e das ações de investigação criminal para

apuração de infração penal, com autonomia e independência, para a busca da

verdade real;

c) a decisão sobre a lavratura do auto de prisão em flagrante;
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d) a requisição, a quem de direito, das medidas necessárias à efetivação das

investigações criminais e a representação pela decretação de prisões, pela expedição

de mandados de busca e apreensão e a adoção de outras medidas cautelares no

âmbito da polícia judiciária, observadas as disposições legais e constitucionais;

e) a presidência dos inquéritos policiais, a lavratura de termos circunstanciados de

ocorrência e dos demais atos e procedimentos de natureza investigativa, penal ou

administrativa previstos na legislação;

f) a expedição de intimações e a determinação para condução coercitiva de

pessoas, na hipótese de não comparecimento sem justificativa, nos termos da

legislação;

g) a definição pela formalização do ato de indiciamento, fundamentando a partir dos

elementos de fato e de direito existentes nos autos;

h) a realização e a determinação da busca pessoal e veicular no caso de fundada

suspeita de prática criminosa ou cumprimento de mandado judicial;

i) a promoção de ações para a garantia da autonomia ética, técnica, científica e

funcional de seus subordinados no que se refere ao conteúdo dos serviços

investigatórios, bem como a garantia da coesão da equipe policial e, quando

necessário, a requisição formal de esclarecimentos sobre contradição, omissão ou

obscuridade em laudos, relatórios de serviço e outros;

j) a efetivação de ações para a realização do bem-estar geral e a garantia das

liberdades públicas e o aprimoramento dos métodos e procedimentos policiais, além

da promoção da polícia comunitária e da mediação de conflitos que assegurem a

efetividade dos direitos humanos;

l) a gestão para atualização de dados e informações pertinentes à unidade policial

sob sua responsabilidade no âmbito dos sistemas em uso na Polícia Civil;

m) a decisão de avocar, quando conveniente e por ato motivado, inquéritos policiais

e demais procedimentos presididos por Delegado de Polícia de hierarquia inferior;

n) a permanente articulação técnico-científica entre a prova objetiva e a prova

subjetiva de que trata a legislação, para a maior eficiência, eficácia e efetividade do

ato investigativo, visando subsidiar eventual processo criminal;

o) o exercício da fiscalização relacionada à comercialização de produtos
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controlados e ao funcionamento de locais destinados às diversões públicas e a

recepção e o acolhimento do aviso relativo à realização de reuniões e eventos sociais

e políticos em ambientes públicos, nos termos do art. 5°, XVI, da Constituição da

República;

p) a direção dos serviços de trânsito e a identificação civil e criminal no âmbito do

Estado;

q) a determinação para captura de infratores e o cumprimento de alvarás de soltura;

r) a participação no planejamento para a atuação integrada dos órgãos de

segurança e de justiça no âmbito de sua circunscrição.

IV.2 – Médico-Legista:

a) a realização de exames macroscópicos, microscópicos e de laboratório, em

cadáveres e em vivos, para subsidiar a determinação da “causa mortis” ou da

natureza de lesões;

b) a realização de exames e análises pertinentes à identificação antropológica de

natureza biológica, no âmbito da medicina legal;

c) o diagnóstico, a avaliação e a constatação da situação de pessoa submetida a

efeito de substância de qualquer espécie, além da avaliação do seu estado psíquico e

psiquiátrico que vise ao esclarecimento que possa subsidiar a instrução de inquérito

policial, procedimentos administrativos ou processos judiciais criminais;

d) o cumprimento de requisições médico-legais no âmbito das investigações

criminais e do exercício da polícia judiciária, com a emissão dos respectivos laudos

para viabilização de provas objetivas;

e) a sistematização dos correspondentes elementos objetivos no âmbito da

medicina legal que subsidiem a apuração de infrações penais, administrativas e

disciplinares, sob a garantia da autonomia funcional, técnica e científica a ser

assegurada pelo Delegado de Polícia.

IV.3 – Perito Criminal:

a) a realização de exames e análises, no âmbito da criminalística, relacionados à

física, química, biologia legal e demais áreas do conhecimento científico e

tecnológico;

b) a análise de documentos, objetos e locais de crime de qualquer natureza para
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apurar evidências ou colher vestígios, ou em laboratórios, visando a fornecer

elementos esclarecedores para a instrução de inquérito policial, procedimentos

administrativos ou processos judiciais criminais;

c) a emissão de laudos periciais para determinação da identificação criminal por

meio da datiloscopia, quiroscopia, podoscopia ou outras técnicas, com a finalidade de

instruir procedimentos e formar elementos indicativos de autoria de infrações penais;

d) o cumprimento de requisições periciais pertinentes às investigações criminais e

ao exercício da polícia judiciária, no que se refere à aplicação de conhecimentos

oriundos da criminalística, com a elaboração e a sistematização dos correspondentes

laudos periciais para a viabilização de provas objetivas que subsidiem a apuração de

infrações penais e administrativas;

e) o exame de elementos materiais existentes em locais de crime, com prioridade

de análise, a orientação para abordagem física correspondente e a interação com os

demais integrantes da equipe investigativa;

f) a constatação da idoneidade e da inviolabilidade de local, bens e objetos

submetidos a exame pericial, sob a garantia da autonomia funcional, técnica e

científica a ser assegurada pelo Delegado de Polícia.

IV.4 – Escrivão de Polícia:

a) a formalização dos atos e termos dos inquéritos policiais, dos termos

circunstanciados de ocorrência e dos demais procedimentos administrativos,

observadas as técnicas pertinentes;

b) a realização da guarda e da conservação de livros, procedimentos, documentos

e objetos apreendidos no âmbito da polícia judiciária;

c) o exercício das atividades decorrentes da gestão científica de dados,

informações e conhecimentos pertinentes à atividade investigativa e ao cumprimento

de prisões;

d) a expedição de certidões acerca dos procedimentos policiais;

e) a certificação de autenticidade de documentos no âmbito da Polícia Civil;

f) o controle relacionado ao cumprimento de decisões na esfera da polícia judiciária,

para efetividade das ações policiais, e à observância dos prazos e formas

estabelecidos.
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IV.5 – Investigador de Polícia:

a) o cumprimento de diligências policiais, mandados e outras determinações da

autoridade superior competente, a análise, a pesquisa, a classificação e o

processamento de dados e informações para a obtenção de vestígios e indícios

probatórios relacionados a infrações penais e administrativas;

b) a realização de busca pessoal, de prisões, de obtenção de elementos para a

identificação criminal, datiloscópica e antropológica de pessoas, no que se refere às

características sociais e culturais que compõem a vida pregressa e o perfil do

submetido à investigação criminal, para a captação dos elementos indicativos de

autoria de infrações penais;

c) o desenvolvimento das ações necessárias para a segurança das investigações,

inclusive a custódia provisória de pessoas no curso dos procedimentos policiais até o

seu recolhimento na unidade responsável pela guarda penitenciária;

d) a captação e a interceptação de dados e informações pertinentes aos indícios e

vestígios encontrados em bens, objetos e locais de cometimento de infrações penais,

inclusive em veículos, com a finalidade de estabelecer a sua identificação, elaborando

autos de vistoria e de constatação, descrevendo as suas características,

circunstâncias e condições, para os fins de apuração de infração penal;

e) a sistematização de elementos e informações para fins de apuração das

infrações penais, administrativas e disciplinares;

f) a formalização de relatórios detalhados sobre os resultados das ações policiais,

diligências e providências cumpridas no curso das investigações;

g) a realização de inspeção, de operação e investigação policial, além da adoção de

medidas de suporte para a realização de exames periciais e médico-legais, quando

necessário, sob a coordenação e presidência do Delegado de Polícia.”.

ANEXO III

(a que se refere o § 1° do art. 7 ° da Lei Compleme ntar n° , de de de 2010)

TABELA DE CORRELAÇÃO DA CARREIRA DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA

* - A tabela de correlação da carreira de Investigador de Polícia foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2010.
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Zé Maia, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho -

Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Rosângela Reis - Lafayette de Andrada.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 60/2010

(Redação do Vencido )

Altera a Lei Complementar n° 84, de 25 de julho de 2005, a Lei n° 5.406, de 16 de

dezembro de 1969, transforma os cargos que menciona e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os arts. 1°, 5°, 8° e 10 da Lei Complemen tar n° 84, de 25 de julho de 2005,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° – As carreiras policiais civis são as segu intes:

I – Delegado de Polícia;

II – Médico-Legista;

III – Perito Criminal;

IV – Escrivão de Polícia;

V – Investigador de Polícia.

(...)

Art. 5° – As atribuições dos cargos de provimento e fetivo que integram as carreiras

policiais civis são essenciais, próprias e típicas de Estado, têm natureza especial e

caráter técnico-jurídico-científico derivado da aplicação dos conhecimentos das

ciências humanas, sociais e naturalísticas.

§ 1º – O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo de carreiras policiais

civis tem por competência o exercício das atividades integrantes da ação

investigativa, para o estabelecimento das causas, circunstâncias, motivos, autoria e

materialidade das infrações penais, administrativas e disciplinares.

§ 2º – As atribuições específicas dos cargos das carreiras de que trata esta lei

complementar são as constantes no Anexo IV.

§ 3º – Para o desempenho de suas funções, o Delegado de Polícia disporá dos

serviços e recursos técnico-científicos da Polícia Civil e dos servidores e policiais a

ele subordinados, podendo requisitar, quando necessário, o auxílio de unidades e

órgãos do Poder Executivo.

§ 4º – A coleta de vestígios em locais de crime compete, com primazia, ao Perito
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Criminal, assegurada a máxima preservação por parte daqueles que primeiro

chegarem ao local, o qual, depois de liberado, sujeita-se à análise dos Investigadores

de Polícia para a obtenção de outros elementos que possam subsidiar a investigação

criminal.

§ 5º – O exercício das atribuições dos cargos integrantes das carreiras que

compõem o quadro de provimento efetivo de servidores policiais civis é incompatível

com qualquer outra atividade, com exceção daquelas previstas na legislação.".

(...)

Art. 8° – A carga horária semanal de trabalho dos o cupantes dos cargos das

carreiras de que trata esta lei complementar é de quarenta horas, vedado o

cumprimento de jornada em regime de plantão superior a doze horas.

(...)

Art. 10 – O ingresso em cargo das carreiras policiais civis de que trata esta lei

complementar, a realizar-se conforme os requisitos previstos no art. 9°, depende da

comprovação de habilitação mínima em nível:

I – superior, correspondente a graduação em Direito, para ingresso na carreira de

Delegado de Polícia;

II – superior, correspondente a graduação em Medicina, para ingresso na carreira

de Médico-Legista;

III – superior, conforme definido no edital do concurso público, para ingresso na

carreira de Perito Criminal, Escrivão de Polícia I e Investigador de Polícia I.

Parágrafo único – Para fins do disposto nesta lei complementar, considera-se nível

superior a formação em educação superior, que compreende curso ou programa de

graduação, na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.”.

Art. 2° – O “caput” do art. 7° da Lei Complementar n° 84, de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 6°:

“Art. 7° – As carreiras policiais civis obedecem à ordem hierárquica estabelecida

entre os níveis que as compõem, mantido o poder hierárquico e disciplinar do

Delegado de Polícia, nos termos do art. 139 da Constituição do Estado, ressalvado

aquele exercido pelos titulares de unidades na esfera da Superintendência de Polícia

Técnico-Científica, do Instituto Médico-Legal, do Instituto de Criminalística e do
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Hospital da Polícia Civil.

(...)

§ 6° – Não há subordinação hierárquica entre o Médi co-Legista, o Perito Criminal, o

Escrivão de Polícia e o Investigador de Polícia.”.

Art. 3° – O art. 14 da Lei Complementar n° 84, de 2 005, fica acrescido dos

seguintes §§ 2° e 3°, passando o seu parágrafo únic o a vigorar como § 1°, com a

seguinte redação:

“Art. 14 – (...)

§ 1° – A progressão do servidor posicionado até o p enúltimo nível hierárquico da

carreira está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I – encontrar-se em efetivo exercício;

II – ter cumprido o interstício mínimo de um ano de efetivo exercício no mesmo

grau;

III – ter recebido avaliação periódica de desempenho individual satisfatória durante

o período aquisitivo, nos termos do § 3° do art. 31  da Constituição do Estado.

§ 2° – A progressão do servidor do grau “A” para o grau “B” do último nível

hierárquico da carreira está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I – ter trinta anos de serviço;

II – ter cumprido um ano de efetivo exercício no referido nível;

III – ter recebido avaliação periódica de desempenho individual satisfatória no último

nível da carreira;

IV – ter vinte anos de efetivo exercício na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;

V – ter requerido a aposentadoria, em caráter irretratável, e não se ter beneficiado

da faculdade prevista no § 6° do art. 36 da Constit uição do Estado.

§ 3° – Caso o policial civil posicionado no último nível da carreira decida beneficiar-

se da faculdade prevista no § 6° do art. 36 da Cons tituição do Estado, será revogada

a progressão, o mesmo ocorrendo caso não se efetive a aposentadoria devido ao não

atendimento dos requisitos legais.”.

Art. 4° – O § 3° do art. 15, o “caput” do art. 16, o art. 20 e o “caput” do art. 20-B da

Lei Complementar n° 84, de 2005, passam a vigorar c om a seguinte redação:

“Art. 15 – (...)
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§ 3° – Os limites de vagas por nível para a promoçã o nas carreiras de Escrivão de

Polícia e Investigador de Polícia serão definidos na forma de regulamento.

(...)

Art. 16 – Fará jus a promoção especial o ocupante de cargo das carreiras de

Investigador de Polícia e de Escrivão de Polícia que preencher os seguintes

requisitos:

(...)

Art. 20 – As atividades acadêmicas para o desenvolvimento do servidor na carreira

a que pertence serão desenvolvidas pela Academia de Polícia Civil, podendo ser

realizadas em parceria com a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro e com

outros organismos governamentais de âmbito estadual ou federal.

(...)

Art. 20-B – O servidor policial civil será aposentado voluntariamente,

independentemente da idade, após trinta anos de contribuição, se homem, ou vinte e

cinco anos de contribuição, se mulher, desde que conte, pelo menos, vinte anos de

efetivo exercício nos cargos a que se referem os incisos I a V do art. 1º desta lei

complementar.”.

Art. 5° – O Anexo I da Lei Complementar n° 84, de 2 005, passa a vigorar na forma

do Anexo I desta lei complementar.

Parágrafo único – O vencimento do grau “B” do último nível hierárquico das

carreiras policiais civis, de que trata a Lei Complementar n° 84, de 2005, com as

alterações promovidas por esta lei complementar, será fixado com diferença não

superior a 10% (dez por cento) do valor fixado para o grau “A” do mesmo nível.

Art. 6° – Fica acrescentado à Lei Complementar n° 8 4, de 2005, o Anexo IV, na

forma do Anexo II desta lei complementar.

Art. 7° – Ficam transformados cinquenta e três carg os de provimento efetivo de

Auxiliar de Necropsia, que não foram extintos por força do art. 36 da Lei

Complementar n° 84, de 2005, e sete mil oitocentos e quatorze cargos de provimento

efetivo de Agente de Polícia em sete mil oitocentos e sessenta e sete cargos de

provimento efetivo de Investigador de Polícia II.

§ 1° – O servidor que teve seu cargo transformado n os termos do “caput” será
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posicionado, por meio de resolução conjunta do Secretário de Estado de

Planejamento e Gestão e do Chefe da Polícia Civil, na estrutura da carreira de

Investigador de Polícia II, de que trata o item I.5.2 do Anexo I da Lei Complementar n°

84, de 2005, com a redação dada por esta lei complementar, de acordo com a

correlação constante no Anexo III desta lei complementar, assegurado o direito ao

desenvolvimento na carreira.

§ 2° – O posicionamento na estrutura da carreira de  Investigador de Polícia II não

acarretará alteração do valor do vencimento básico percebido pelo servidor na data

de publicação da resolução conjunta de que trata o § 1°, ressalvado o disposto no §

3°.

§ 3° – Caso a tabela de vencimento básico da carrei ra de Investigador de Polícia II

não contenha valor de vencimento básico idêntico ao percebido pelo servidor na data

de publicação da resolução de que trata o § 1°, seu  posicionamento dar-se-á no nível

e no grau que tiverem valor de vencimento básico imediatamente superior, observada

a correlação constante no Anexo III desta lei complementar.

§ 4° – O aspirante à carreira de Agente de Polícia em curso de formação policial

promovido pela Academia de Polícia na data de publicação desta lei complementar

ingressará no nível I da carreira de Investigador de Polícia II.

§ 5° – Serão transformados, com a vacância, os carg os de provimento efetivo da

carreira de Investigador de Polícia II em cargos de provimento efetivo da carreira de

Investigador de Polícia I.

§ 6° – Ressalvado o disposto no § 4°, não haverá in gresso na carreira de

Investigador de Polícia II a partir da data de publicação desta lei complementar.

Art. 8° – Os setenta cargos correspondentes às funç ões públicas da carreira de

Agente de Polícia, cujos detentores tiverem sido efetivados em decorrência do

disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição do Estado, acrescentados pela Emenda à Constituição n° 49, de 13 de

junho de 2001, ficam transformados em setenta cargos da carreira de Investigador de

Polícia II, lotados na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único – Os cargos transformados nos termos do “caput” deste artigo

serão extintos com a vacância.
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Art. 9° – Ficam transformados mil oitocentos e sete nta e oito cargos de provimento

efetivo de Escrivão de Polícia em mil oitocentos e setenta e oito cargos de provimento

efetivo de Escrivão de Polícia II.

§ 1° – O servidor que teve seu cargo transformado n os termos do “caput” será

posicionado, por meio de resolução conjunta do Secretário de Estado de

Planejamento e Gestão e do Chefe da Polícia Civil, na estrutura da carreira de

Escrivão de Polícia II, de que trata o item I.4.2 do Anexo I da Lei Complementar n° 84,

de 2005, com a redação dada pelo Anexo I desta lei complementar, assegurado o

direito ao desenvolvimento na carreira.

§ 2° – O posicionamento na estrutura da carreira de  Escrivão de Polícia II não

acarretará alteração do valor do vencimento básico percebido pelo servidor na data

de publicação da resolução conjunta de que trata o § 1°.

§ 3° – O aspirante à carreira de Escrivão de Políci a em curso de formação policial

promovido pela Academia de Polícia na data de publicação desta lei complementar

ingressará no nível I da carreira de Escrivão de Polícia II.

§ 4° – Serão transformados, com a vacância, os carg os de provimento efetivo da

carreira de Escrivão de Polícia II em cargos de provimento efetivo da carreira de

Escrivão de Polícia I.

§ 5° – Ressalvado o disposto no § 3°, não haverá in gresso na carreira de Escrivão

de Polícia II a partir da data de publicação desta lei complementar.

Art. 10 – Para fins de percepção dos seus proventos, o servidor aposentado em

cargo de provimento efetivo integrante de carreira alterada ou transformada por esta

lei complementar será posicionado na estrutura das carreiras de que trata esta lei

complementar, observado o nível e o grau no qual se aposentou.

Art. 11 – Na tabela constante no Anexo III da Lei Complementar n° 84, de 2005, na

coluna referente à carreira, a expressão “Agente de Polícia” fica substituída pela

expressão “Investigador de Polícia II”.

Art. 12 – Ficam acrescentados à Lei Complementar n° 84, de 2005, os seguintes

arts. 20-C, 20-D, 20-E e 20-F, que integram o Capítulo II-A, “Do Adicional de

Desempenho:

“CAPÍTULO II-A
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DO ADICIONAL DE DESEMPENHO

Art. 20-C – O Adicional de Desempenho – ADE – constitui vantagem remuneratória,

concedida mensalmente ao policial civil que tenha ingressado no serviço público após

a publicação da Emenda à Constituição nº 57, de 15 de julho de 2003, ou que tenha

feito a opção prevista no art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais do Estado e

que cumprir os requisitos restabelecidos nesta lei complementar.

§ 1º – O valor da ADE será determinado a cada ano, levando-se em conta o

número de Avaliações de Desempenho Individual – ADIs – satisfatórias obtidas pelo

policial civil, nos termos desta lei complementar.

§ 2º – O policial civil da ativa, ao manifestar a opção de que trata o “caput” deste

artigo, fará jus ao ADE a partir do exercício subsquente, observados os requisitos

previstos nesta lei complementar.

§ 3º – A partir da data da opção pelo ADE, não serão concedidas novas vantagens

por tempo de serviço ao policial civil, asseguradas aquelas já concedidas.

§ 4º – O somatório de percentuais de ADE e de adicionais por tempo de serviço na

forma de quinquênio ou trintenário não poderá exceder 90% (noventa por cento) do

respectivo vencimento básico.

§ 5º - O policial civil poderá utilizar o período anterior à sua opção pelo ADE, que

será considerado de desempenho satisfatório, salvo período já computado para

obtenção de adicional por tempo de serviço na forma de quinquênio.

Art. 20-D – São requisitos para a obtenção do ADE:

I – a estabilidade do policial civil;

II – o número de resultados satisfatórios obtidos pelo policial civil na ADI.

§ 1º – Para fins do disposto no inciso II do “caput” deste artigo, considera-se

satisfatório o resultado igual ou superior a 70% (setenta por cento).

§ 2º – O período anual considerado para aferição da ADI terá início no dia e no mês

do ingresso do policial civil ou de sua opção pelo ADE.

§ 3º – Na ADI será considerado fator de avaliação o aproveitamento em curso

profissional quando realizado pela Academia de Polícia Civil.

§ 4º – A regulamentação da ADI, no que se refere o disposto no § 3º, poderá ser

delegada ao Chefe da Polícia Civil.
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Art. 20-E – Os valores máximos do ADE correspondem a um percentual do

vencimento básico do policial civil, estabelecido conforme o número de ADIs com

desempenho satisfatório por ele obtido, assim definidos:

I – para três ADIs com desempenho satisfatório: 6% (seis por cento);

II – para cinco ADIs com desempenho satisfatório: 10% (dez por cento);

III – para dez ADIs com desempenho satisfatório: 20% (vinte por cento);

IV – para quinze ADIs com desempenho satisfatório: 30% (trinta por cento);

V – para vinte ADIs com desempenho satisfatório: 40% (quarenta por cento);

VI – para vinte e cinco ADIs com desempenho satisfatório: 50% (cinquenta por

cento);

VII – para trinta ADIs com desempenho satisfatório: 60% (sessenta por cento).

§ 1º – O valor do ADE a ser pago ao policial civil será calculado por meio da

multiplicação do percentual de seu vencimento básico definido nos incisos do “caput”

deste artigo pela centésima parte do resultado obtido da média das ADIs nos anos

considerados para o cálculo do ADE.

§ 2º – O policial civil que fizer jus à percepção do ADE continuará percebendo o

adicional no percentual adquirido, até atingir o número necessário de ADIs com

desempenho satisfatório para alcançar o nível subsequente definido nos incisos do

“caput” deste artigo.

§ 3º – O valor do ADE não será cumulativo, devendo o percentual apurado a cada

nível substituir o percentual anteriormente percebido pelo policial civil.

§ 4º – O policial civil que não for avaliado por estar totalmente afastado por mais de

cento e vinte dias de suas atividades devido a problemas de saúde terá o resultado

de sua ADI fixado em 70% (setenta por cento), enquanto perdurar essa situação.

§ 5º – Se o afastamento previsto no § 4º for decorrente de acidente de serviço ou

de moléstia profissional, o policial civil permanecerá com o resultado da sua última

ADI, se este for superior a 70% (setenta por cento).

§ 6º – Ao policial civil afastado parcialmente do serviço, dispensado por problemas

de saúde, serão asseguradas, pelo Chefe da Polícia Civil, condições especiais para a

realização da ADI, observadas suas limitações.

§ 7º – O policial civil afastado do exercício de suas funções por mais de cento e
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vinte dias, contínuos ou não, durante o período anual considerado para a ADI, não

será avaliado, quando o afastamento for devido a:

I – licença para tratar de interesse particular, sem vencimento;

II – ausência, conforme a legislação civil;

III – privação ou suspensão de exercício de cargo ou função, nos casos previstos

em lei;

IV – cumprimento de sentença penal ou de prisão judicial, sem exercício das

funções;

V – exercício temporário de cargo público civil.

Art. 20-F – O ADE será incorporado aos proventos do policial civil quando de sua

aposentadoria para a inatividade, em valor correspondente a um percentual de seu

vencimento básico, estabelecido conforme do número de ADIs com desempenho

satisfatório por ele obtido, respeitados os seguintes percentuais máximos:

I – para trinta ADIs com desempenho satisfatório: até 70% (setenta por cento);

II – para vinte e nove ADIs com desempenho satisfatório: até 66% (sessenta por

cento);

III – para vinte e oito ADIs com desempenho satisfatório: até 62% (setenta e dois

por cento);

IV – para vinte e sete ADIs com desempenho satisfatório: até 58% (cinquenta e oito

por cento);

V – para vinte e seis ADIs com desempenho satisfatório: até 54% (cinquenta e

quatro por cento).

§ 1º – O valor do ADE a ser incorporado aos proventos do policial civil quando da

sua aposentadoria será calculado por meio da multiplicação do percentual definido

nos incisos I a V do “caput” deste artigo pela centésima parte do resultado da média

aritmética simples dos resultados satisfatórios obtidos nas ADIs durante a carreira.

§ 2º – Para fins de incorporação aos proventos dos policiais civis que não

alcançarem o número de resultados satisfatórios definidos nos incisos do “caput”

deste artigo, o valor do ADE será calculado pela média aritmética das últimas

sessenta parcelas do ADE percebidas anteriormente à sua aposentadoria ou à

instituição da pensão.



____________________________________________________________________________
1423

Art. 20-G – Para fins de cálculo do ADE, será atribuído ao policial civil não

submetido à ADI no ano de 2007 resultado correspondente a 70% (setenta por cento)

na referida avaliação.”.

Art. 13 – O art. 54 e os incisos II, VI e IX do art. 80 da Lei n° 5.406, de 16 de

dezembro de 1969, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 54 – As Delegacias de Polícia Civil de âmbito territorial e de atuação

especializada são dirigidas por Delegados de Polícia de carreira, e as Delegacias

Regionais de Polícia Civil e as Divisões de Polícia Especializada, por Delegado de

Polícia de, no mínimo, nível Especial.

§ 1º – A direção das Superintendências, dos Departamentos de Polícia Civil de

âmbito territorial e atuação especializada, da Academia de Polícia Civil, do

Departamento de Trânsito de Minas Gerais, da Corregedoria-Geral de Polícia Civil e

do Instituto de Identificação, a Chefia de Gabinete da Polícia Civil e o cargo de

Delegado Assistente do Chefe da Polícia Civil serão exercidos exclusivamente por

Delegados-Gerais de Polícia, ressalvada a Superintendência de Polícia Técnico-

Científica, cuja direção compete a ocupante de cargo de Médico-Legista ou de Perito

Criminal que esteja em efetivo exercício e no último nível da carreira.

§ 2º – A direção do Instituto de Medicina Legal e do Instituto de Criminalística serão

exercidos, respectivamente, por Médico-Legista e por Perito Criminal que estejam em

efetivo exercício e no último nível da carreira.

(...)

Art. 80 – (...)

II – ter no mínimo dezoito anos;

(...)

VI – gozar de boa saúde física e mental, comprovada por:

a) avaliação psicológica, feita por meio de testes psicológicos;

b) exames biomédicos, visando a comprovar a sanidade física;

c) exames biofísicos, feitos por meio de testes físicos específicos;

(...)

IX – ter, no caso de candidato à carreira de Investigador de Polícia, habilitação ou

permissão para dirigir veículo automotor, no mínimo, na categoria “B”;”.
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Art. 14 – Fica acrescentado ao art. 81 da Lei n° 5. 406, de 1969, o seguinte

parágrafo único:

“Art. 81 – (...)

Parágrafo único – O aspirante a carreiras policiais civis que aceitar bolsa de estudo

firmará termo de compromisso, obrigando-se a devolver ao Estado, em dois anos,

pelo valor reajustado monetariamente na forma de regulamento, sem juros, o total

recebido a esse título, bem como o montante correspondente ao valor dos serviços

escolares recebidos, no caso de:

I – abandono do curso sem ser por motivo de saúde;

II – não tomar posse no cargo para o qual foi aprovado; ou

III – não permanecer na carreira pelo período mínimo de cinco anos após o término

do curso, salvo se em decorrência de aprovação e posse em cargo de carreira da

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.”.

Art. 15 – O art. 7º da Lei nº 5.406, de 16 dezembro de 1969, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 7º – São Órgãos Superiores da Polícia Civil:

I – Gabinete da Chefia da Polícia Civil;

II – Superintendência de Investigações e Polícia Judiciária;

III – Corregedoria-Geral de Polícia Civil;

IV – Academia de Polícia Civil;

V – Departamento de Trânsito de Minas Gerais;

VI – Superintendência de Polícia Técnico-Científica;

VII – Superintendência de Informações e Inteligência Policial;

VIII – Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.”.

Art. 16 – Ficam revogados:

I – o art. 4º, o parágrafo único do art. 9°, o art.  11, a alínea “b” do inciso I do art. 19,

o art. 35 e o art. 36 da Lei Complementar n° 84, de  2005;

II – o art. 75 da Lei n° 5.406, de 1969.

Art. 17 – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(a que se refere o art. 5° da Lei Complementar n° ,  de de de 2010)
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“ANEXO I

(a que se referem os arts. 2°, 21 a 26, 28 e 30 da Lei Complementar n° 84, de 25 de

julho de 2005)

ESTRUTURA DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS

I.1 – Estrutura da Carreira de Delegado de Polícia

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Delegado de Polícia, carga horária 40 horas semanais,

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

I.2 – Estrutura da Carreira de Médico-Legista

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Médico-Legista, carga horária 40 horas semanais, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

I.3 – Estrutura da Carreira de Perito Criminal

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Perito Criminal, carga horária 40 horas semanais, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

I.4 – Estrutura da Carreira de Escrivão de Polícia

I.4.1 – Escrivão de Polícia I

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Escrivão de Polícia I, carga horária 40 horas semanais,

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

I.4.2 – Escrivão de Polícia II

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Escrivão de Polícia II, carga horária 40 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

I.5 – Estrutura da Carreira de Investigador de Polícia

I.5.1 – Investigador de Polícia I

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Investigador de Polícia I, carga horária 40 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

I.5.2 – Investigador de Polícia II
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Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Investigador de Polícia II, carga horária 40 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

ANEXO II

(a que se refere o art. 6° da Lei Complementar n° ,  de de de 2010)

“ANEXO IV

(a que se refere o art. 5°, § 2º, da Lei Complement ar n° 84, de 25 de julho de 2005)

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CARGOS DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS

IV. 1 – Delegado de Polícia:

a) a direção da unidade da Polícia Civil em que esteja em exercício;

b) a orientação, a coordenação, o controle e a fiscalização dos serviços policiais

civis no âmbito de sua circunscrição e das ações de investigação criminal para

apuração de infração penal, com autonomia e independência, para a busca da

verdade real;

c) a decisão sobre a lavratura do auto de prisão em flagrante;

d) a requisição, a quem de direito, das medidas necessárias à efetivação das

investigações criminais, a representação pela decretação de prisões e pela expedição

de mandados de busca e apreensão e a adoção de outras medidas cautelares no

âmbito da polícia judiciária, observadas as disposições legais e constitucionais;

e) a presidência dos inquéritos policiais, a lavratura de termos circunstanciados de

ocorrência e dos demais atos e procedimentos de natureza investigativa, penal ou

administrativa previstos na legislação;

f) a expedição de intimações e a determinação para condução coercitiva de

pessoas, na hipótese de não comparecimento sem justificativa, nos termos da

legislação;

g) a definição pela formalização do ato de indiciamento, fundamentado a partir dos

elementos de fato e de direito existentes nos autos;

h) a realização e a determinação da busca pessoal e veicular no caso de fundada

suspeita de prática criminosa ou cumprimento de mandado judicial;

i) a promoção de ações para a garantia da autonomia ética, técnica, científica e

funcional de seus subordinados no que se refere ao conteúdo dos serviços
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investigatórios, bem como a garantia da coesão da equipe policial, e, quando

necessário, a requisição formal de esclarecimentos sobre contradição, omissão ou

obscuridade em laudos, relatórios de serviço e outros;

j) a efetivação de ações para a realização do bem-estar geral, a garantia das

liberdades públicas e o aprimoramento dos métodos e procedimentos policiais, além

da promoção da polícia comunitária e da mediação de conflitos que assegure a

efetividade dos direitos humanos;

l) a gestão para atualização de dados e informações pertinentes à unidade policial

sob sua responsabilidade no âmbito dos sistemas em uso na Polícia Civil;

m) a decisão de avocar, quando conveniente e por ato motivado, inquéritos policiais

e demais procedimentos presididos por Delegado de Polícia de hierarquia inferior;

n) a permanente articulação técnico-científica entre a prova objetiva e a prova

subjetiva de que trata a legislação, para a maior eficiência, eficácia e efetividade do

ato investigativo, visando subsidiar eventual processo criminal;

o) o exercício da fiscalização relacionada à comercialização de produtos

controlados e ao funcionamento de locais destinados a diversões públicas e a

recepção e o acolhimento de avisos relativos à realização de reuniões e eventos

sociais e políticos em ambientes públicos, nos termos do art. 5°, XVI, da Constituição

da República;

p) a direção dos serviços de trânsito e a identificação civil e criminal no âmbito do

Estado;

q) a determinação para captura de infratores e o cumprimento de alvarás de soltura;

r) a participação no planejamento para a atuação integrada dos órgãos de

segurança e de justiça no âmbito de sua circunscrição.

IV.2 – Médico-Legista:

a) a realização de exames macroscópicos, microscópicos e de laboratório, em

cadáveres e em vivos, para subsidiar a determinação da “causa mortis” ou da

natureza de lesões;

b) a realização de exames e análises pertinentes à identificação antropológica de

natureza biológica, no âmbito da medicina legal;

c) o diagnóstico, a avaliação e a constatação da situação de pessoa submetida a
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efeito de substância de qualquer espécie, além da avaliação de seu estado psíquico e

psiquiátrico que vise a esclarecimento que possa subsidiar a instrução de inquérito

policial, procedimento administrativo ou processo judicial criminal;

d) o cumprimento de requisições médico-legais no âmbito das investigações

criminais e do exercício da polícia judiciária, com a emissão dos respectivos laudos

para viabilização de provas objetivas;

e) a sistematização dos correspondentes elementos objetivos no âmbito da

medicina legal que subsidiem a apuração de infrações penais, administrativas e

disciplinares, sob a garantia da autonomia funcional, técnica e científica a ser

assegurada pelo Delegado de Polícia.

IV.3 – Perito Criminal:

a) a realização de exames e análises, no âmbito da criminalística, relacionados à

física, química, biologia legal e demais áreas do conhecimento científico e

tecnológico;

b) a análise de documentos, objetos e locais de crime de qualquer natureza, para

apurar evidências ou colher vestígios, ou em laboratórios, visando a fornecer

elementos esclarecedores para a instrução de inquérito policial, procedimento

administrativo ou processo judicial criminal;

c) a emissão de laudos periciais para determinação da identificação criminal por

meio de datiloscopia, quiroscopia, podoscopia ou outras técnicas, com a finalidade de

instruir procedimentos e formar elementos indicativos de autoria de infrações penais;

d) o cumprimento de requisições periciais pertinentes às investigações criminais e

ao exercício da polícia judiciária, no que se refere à aplicação de conhecimentos

oriundos da criminalística, com a elaboração e a sistematização dos correspondentes

laudos periciais para a viabilização de provas objetivas que subsidiem a apuração de

infrações penais e administrativas;

e) o exame de elementos materiais existentes em locais de crime, com prioridade

de análise, a orientação para abordagem física correspondente e a interação com os

demais integrantes da equipe investigativa;

f) a constatação da idoneidade e da inviolabilidade de local, bens e objetos

submetidos a exame pericial, sob a garantia da autonomia funcional, técnica e
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científica a ser assegurada pelo Delegado de Polícia.

IV.4 – Escrivão de Polícia:

a) a formalização dos atos e termos dos inquéritos policiais, dos termos

circunstanciados de ocorrência e dos demais procedimentos administrativos,

observadas as técnicas pertinentes;

b) a realização da guarda e da conservação de livros, procedimentos, documentos

e objetos apreendidos no âmbito da polícia judiciária;

c) o exercício das atividades decorrentes da gestão científica de dados,

informações e conhecimentos pertinentes à atividade investigativa e ao cumprimento

de prisões;

d) a expedição de certidões acerca dos procedimentos policiais;

e) a certificação de autenticidade de documentos no âmbito da Polícia Civil;

f) o controle relacionado ao cumprimento de decisões na esfera da polícia judiciária,

para efetividade das ações policiais, e à observância dos prazos e formas

estabelecidos.

IV.5 – Investigador de Polícia:

a) o cumprimento de diligências policiais, mandados e outras determinações da

autoridade superior competente e a análise, a pesquisa, a classificação e o

processamento de dados e informações para a obtenção de vestígios e indícios

probatórios relacionados a infrações penais e administrativas;

b) a realização de busca pessoal, de prisões, de obtenção de elementos para a

identificação criminal, datiloscópica e antropológica de pessoas, no que se refere às

características sociais e culturais que compõem a vida pregressa e o perfil do

submetido a investigação criminal, para a captação dos elementos indicativos de

autoria de infrações penais;

c) o desenvolvimento das ações necessárias para a segurança das investigações,

inclusive a custódia provisória de pessoas no curso dos procedimentos policiais até o

seu recolhimento na unidade responsável pela guarda penitenciária;

d) a captação e a interceptação de dados e informações pertinentes aos indícios e

vestígios encontrados em bens, objetos e locais de cometimento de infrações penais,

inclusive em veículos, com a finalidade de estabelecer a sua identificação, elaborando
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autos de vistoria e de constatação e descrevendo as suas características,

circunstâncias e condições, para os fins de apuração de infração penal;

e) a sistematização de elementos e informações para fins de apuração de infrações

penais, administrativas e disciplinares;

f) a formalização de relatórios detalhados sobre os resultados de ações policiais,

diligências e providências cumpridas no curso de investigações;

g) a realização de inspeção, operação e investigação policial, além da adoção de

medidas de suporte para a realização de exames periciais e médico-legais, quando

necessário, sob a coordenação e presidência do Delegado de Polícia.”

ANEXO III

(a que se refere o art. 1° do art. 8° da Lei Comple mentar n° , de de de 2010)

TABELA DE CORRELAÇÃO DA CARREIRA DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA

* - A tabela de correlação da carreira de Investigador de Polícia foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.485/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe estabelece a

estrutura da carreira estratégica de Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental e dá outras providências.

Aprovado no 1º turno com as Emendas nºs 1 a 5 da Comissão de Constituição e

Justiça e com a Emenda nº 6 da Comissão de Administração Pública, vem agora o

projeto a esta Comissão para receber parecer de 2º turno, nos termos regimentais.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em exame estabelece a reestruturação da carreira de Especialista em

Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG. O governo do Estado, por

meio da Mensagem nº 492, de 2010, informa que a carreira foi criada com o objetivo

de dotar o Estado de administradores públicos capacitados para a gestão da máquina

pública e para a elaboração, avaliação e implementação de políticas públicas, sendo,

por isso, considerados como vetores de disseminação das iniciativas de
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modernização da gestão pública.

Do ponto de vista orçamentário e financeiro, escopo desta Comissão, cabe ressaltar

que a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, em sua exposição de motivos,

declarou que a reestruturação da carreira de EPPGG terá vigência a partir de

1º/1/2011 e que todos os valores de impacto financeiro decorrentes das propostas

contidas no projeto de lei em análise foram aprovados pela Câmara de Coordenação

Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, tendo em vista a disponibilidade financeira

e orçamentária, bem como os limites de despesas determinados pela LRF.

Ademais, por meio do Ofício n° 439, de 21/5/2010, a  Secretária informou que o

impacto financeiro da carreira será apurado por meio de levantamento e análise de

títulos obtidos pelos servidores, o que ocorrerá somente a partir da vigência da nova

estrutura da carreira. Afirmou não ser possível, no momento atual, determinar o valor

exato da repercussão financeira. No entanto, destacou que os estudos realizados

para a elaboração do projeto em exame demonstraram que as propostas nele

constantes não acarretarão acréscimo de despesa que ultrapasse os limites

determinados pela LRF.

Aproveita-se a oportunidade, sobretudo em razão das limitações temporais

impostas pela Lei Complementar nº 101, 4/5/2000. (Lei de Responsabilidade Fiscal),

para inserir no corpo da proposta em estudo normas relativas às tabelas de

vencimento das carreiras de Delegado de Polícia, Médico-Legista, Perito Criminal,

Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia, das quais trata a alteração proposta

para a Lei Complementar nº 84, de 25/7/2005. Justificam-se essas alterações diante

da necessidade de adequação das citadas tabelas às mudanças operadas na

estrutura das carreiras policiais civis, conforme a previsão constante em projeto de lei

complementar que altera a Lei Complementar nº 84, de 2005. Para tanto, sugere-se

seja redefinido o grau B do último nível das carreiras acima mencionadas,

permanecendo os demais valores segundo os patamares vigentes, acrescidos do

reajuste de 15% concedido por meio da Lei nº 18.802, de 31/3/2010. Propõe-se ainda

que seja instituída a tabela de vencimento básico da carreira de Investigador de

Polícia, decorrente da fusão das carreiras de Auxiliar de Necropsia e Agente de

Polícia, conforme a previsão constante no projeto de lei complementar anteriormente
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citado. A definição dos valores da tabela salarial do Investigador de Polícia teve como

parâmetro os valores de vencimento básico vigentes para as carreiras de Auxiliar de

Necropsia e Agente de Polícia. Outrossim, apresentamos as tabelas de vencimento

básico das carreiras de Escrivão de Polícia I e II, de níveis de escolaridade superior e

médio, para adequação à nova estrutura proposta na alteração da Lei Complementar

nº 84, de 2005. Por último, apresenta-se dispositivo que visa a assegurar aos

servidores das carreiras de Auxiliar da Polícia Civil, Técnico Assistente da Polícia Civil

e Analista da Polícia Civil, das quais trata a Lei nº 15.301, de 2004, a concessão de

reajustes salariais nas mesmas datas e com os mesmos índices utilizados para as

carreiras policiais civis das quais trata a Lei Complementar nº 84, de 2005.

No que diz respeito aos aspectos financeiros da inserção ora sugerida, é válido

dizer que a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, na mensagem

encaminhada pelo Governador do Estado para veicular o Projeto de Lei nº

4.700/2010 – o qual, diga-se de passagem, traz conteúdo idêntico ao das alterações

que agora se pretende efetuar–, afirma que os valores de impacto financeiro

decorrentes do citado projeto de lei foram aprovados pela Câmara de Coordenação

Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, tendo em vista a disponibilidade financeira

e orçamentária, bem como os limites de despesas determinados pela LRF.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.485/2010,

no 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece a estrutura da carreira estratégica de Especialista em Políticas Públicas

e Gestão Governamental e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º – Fica estruturada, na forma desta lei, a carreira estratégica de Especialista

em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG, que integra o Grupo de

Atividades de Gestão, de Planejamento, de Tesouraria, de Auditoria e de Atividades



____________________________________________________________________________
1433

Político-Institucionais do Poder Executivo.

Parágrafo único – A estrutura da carreira de que trata esta lei e o número de cargos

são os constantes no Anexo I.

Art. 2º – Para os efeitos desta lei considera-se:

I – grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo sua área de

atuação;

II – carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados segundo sua

natureza e complexidade e estruturados em níveis e graus, escalonados em função

do grau de responsabilidade e das atribuições da carreira;

III – cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do quadro de

pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação, remuneração, quantitativo,

atribuições e responsabilidades definidos em lei e direitos e deveres de natureza

estatutária estabelecidos em lei complementar;

IV – quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e de provimento

em comissão de órgão ou de entidade;

V – nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da mesma

carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os mesmos requisitos de

capacitação e mesma natureza, complexidade, atribuições e responsabilidades; e

VI – grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no mesmo nível de

determinada carreira.

Art. 3º – Os cargos da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental são lotados no Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão – Seplag e seu exercício dar-se-á nas unidades

administrativas dos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e

fundacional do Poder Executivo estadual.

§ 1° – A definição do exercício de que trata o “cap ut” será estabelecida por ato do

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, podendo tal competência ser

delegada.

§ 2º – São vedadas a mudança de lotação de cargos da carreira de Especialista em

Políticas Públicas e Gestão Governamental e a transferência de seus ocupantes para

os demais órgãos e entidades da Administração Pública estadual.
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Art. 4° – São atribuições gerais do Especialista em  Políticas Públicas e Gestão

Governamental:

I – a formulação, a supervisão e avaliação de políticas públicas; e

II – o exercício de atividades relacionadas às áreas de planejamento e avaliação,

administração financeira e orçamentária, contabilidade, modernização da gestão,

racionalização de processos, gestão e tecnologia da informação, recursos logísticos,

recursos materiais, recursos humanos e administração patrimonial.

§ 1º – As atribuições específicas do Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental serão definidas em decreto.

§ 2º – As atribuições do Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

têm natureza de atividade exclusiva de Estado.

§ 3º – As atribuições do Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

que demandarem conhecimento técnico-contábil serão desempenhadas

exclusivamente por servidor público legalmente habilitado para o exercício da

contabilidade.

§ 4º – O ocupante de cargo da carreira de que trata esta lei cumprirá carga horária

de quarenta horas semanais.

Art. 5° – Em consonância com o inciso V do art. 37 da Constituição Federal, serão

preenchidos exclusivamente por ocupantes da carreira de Especialista em Políticas

Públicas e Gestão Governamental:

I – os cargos de provimento em comissão destinados à direção das seguintes

unidades administrativas da Seplag ou das unidades administrativas que decorram da

transformação destas:

a) Superintendência Central de Modernização Institucional;

b) Superintendência Central de Gestão Estratégica de Recursos e Ações do Estado

– Geraes; e

c) Superintendência Central de Coordenação Geral;

II – 10% (dez por cento) do quantitativo dos cargos de provimento em comissão e

das funções gratificadas da Seplag.

Parágrafo único – Caso não haja servidor da carreira de Especialista em Políticas

Públicas e Gestão Governamental apto a ocupar os referidos cargos e funções, estes
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poderão ser ocupados provisoriamente por servidores de outras carreiras.

Art. 6° – Fica instituído o Conselho de Desenvolvim ento da Carreira – CDC, que

assessorará a Seplag no desempenho das competências relativas à gestão da

carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental.

Parágrafo único – As competências e a composição do CDC serão definidas em

regulamento.

CAPÍTULO II

DA CARREIRA

Seção I

Do Ingresso

Art. 7º – O ingresso em cargo de provimento efetivo da carreira de Especialista em

Políticas Públicas e Gestão Governamental, observadas as condições estabelecidas

em regulamento, dar-se-á no primeiro grau do nível I e dependerá de aprovação em

concurso público de provas e títulos, do qual fará parte o Curso Superior de

Administração Pública – CSAP–, ministrado pela Escola de Governo da Fundação

João Pinheiro.

Art. 8° – O concurso público para ingresso na carre ira de Especialista em Políticas

Públicas e Gestão Governamental será de caráter eliminatório e classificatório.

§ 1º – A inscrição no CSAP do candidato a ingresso em cargo da carreira de que

trata o “caput” se dará até o limite de vagas para o curso previsto no edital.

§ 2° – O Poder Executivo, por intermédio da Fundaçã o João Pinheiro, concederá ao

aluno do CSAP que não seja servidor público estadual, a requerimento do

interessado, bolsa de estudo mensal, de dedicação exclusiva, no valor

correspondente a um salário mínimo.

§ 3° – A concessão da bolsa de estudo a que se refe re o § 2° não impede que o

aluno beneficiário realize estágio extracurricular remunerado, sendo vedada sua

realização apenas durante o período de cumprimento da carga horária referente ao

estágio obrigatório supervisionado.

§ 4° – Perderá o direito a perceber a bolsa a que s e refere o § 2° o aluno que não

concluir o CSAP em oito semestres letivos consecutivos, nos termos do regulamento.

§ 5° – O aluno a que se refere o § 2º firmará termo  de compromisso, obrigando-se a
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ressarcir ao Estado o valor atualizado dos serviços escolares recebidos e, se for o

caso, o valor atualizado da bolsa de estudo mensal, na hipótese de:

I – abandonar o curso, a partir do quarto semestre, a não ser por motivo de saúde,

devidamente atestado pelo órgão competente;

II – ser reprovado em três disciplinas previstas no currículo do CSAP;

III – não tomar posse no cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental; ou

IV – não permanecer na carreira pelo período mínimo de dois anos após o ingresso.

§ 6° – A Fundação João Pinheiro cobrará judicialmen te as despesas decorrentes da

aplicação do disposto no § 5° se não houver o ressa rcimento pela via administrativa.

§ 7º – A Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, ouvido o CDC, baixará,

nos termos da legislação que regula a matéria, as instruções didático-pedagógicas de

funcionamento do CSAP e, ouvida a Seplag, estabelecerá as demais instruções

necessárias ao funcionamento do referido curso.

§ 8º – É vedada a nomeação de alunos do CSAP para cargos em comissão do

Poder Executivo Estadual.

Art. 9º – As instruções reguladoras do concurso público de que trata o art. 8º desta

lei serão publicadas em edital, que conterá, tendo em vista as especificidades das

atribuições do cargo, no mínimo:

I – o número de vagas existentes;

II – as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos programas;

III – o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;

IV – os critérios de avaliação dos títulos, se for o caso;

V – o caráter eliminatório e classificatório de cada etapa do concurso;

VI – os requisitos para a inscrição, com exigência mínima de comprovação pelo

candidato:

a) de estar no gozo dos direitos políticos;

b) de estar em dia com as obrigações militares;

c) de possuir habilitação específica obtida em curso de nível médio;

VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira.

Art. 10 – Concluído o concurso público e homologados os resultados, a nomeação
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dos candidatos habilitados obedecerá à ordem de classificação e ao prazo de

validade do concurso.

§ 1° – O prazo de validade do concurso será contado  a partir da data de sua

homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 2° – São exigências para a posse em cargo de prov imento efetivo da carreira de

que trata esta lei:

I - comprovação dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do art. 9º;

II - comprovação de idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento;

III - realização de exame médico para avaliação de aptidão física e mental para o

cargo, nos termos da legislação vigente; e

IV – não ter sido reprovado em três disciplinas previstas no currículo do Curso

Superior de Administração Pública.

Seção II

Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 11 - O desenvolvimento na carreira de Especialista em Políticas Públicas e

Gestão Governamental dar-se-á mediante progressão ou promoção, que serão

concedidas mediante o acúmulo de pontos, conforme distribuição prevista no Anexo

II.

§ 1º - Progressão é a passagem do servidor da carreira de Especialista em Políticas

Públicas e Gestão Governamental do grau em que se encontra para grau

subseqüente, no mesmo nível da carreira, sendo concedida ao servidor sempre que

acumular cinco pontos, a partir da conclusão do período de estágio probatório,

segundo os critérios apresentados no Anexo II.

§ 2º - Promoção é a passagem do servidor da carreira de Especialista em Políticas

Públicas e Gestão Governamental para o nível imediatamente superior da carreira,

sendo concedida ao servidor sempre que acumular cinquenta pontos, a partir da

conclusão do período de estágio probatório, segundo os critérios apresentados no

Anexo II, observado o disposto no § 7º.

§ 3º - O posicionamento do servidor no nível para o qual foi promovido dar-se-á no

primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao percebido pelo servidor no

momento da promoção.
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§ 4º - A contagem de pontos para a progressão e promoção iniciar-se-á com a

entrada em exercício no cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental e operará seus efeitos após a conclusão do estágio probatório.

§ 5º - Para fins de acumulação de pontos, conforme os critérios previstos no Anexo

II, somente serão admitidos títulos ou certificações obtidos pelo servidor após o início

do exercício do cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

e que sejam compatíveis com as atribuições da carreira, nos termos do regulamento.

§ 6° - A progressão do servidor poderá implicar seu  posicionamento em grau acima

do subseqüente àquele em que se encontra, desde que tenha atingido pontuação

igual ou superior a dez pontos, na forma do Anexo II, observado o disposto no § 12.

§ 7º - A promoção do servidor para o nível subseqüente àquele em que se encontra

ocorrerá somente após o interstício de quatro anos de efetivo exercício no mesmo

nível.

§ 8º - A contagem do interstício de que trata o § 7º para fins de concessão da

primeira promoção ocorrerá a partir do término do período de estágio probatório.

§ 9º - Os atos de progressão e promoção na carreira de Especialista em Políticas

Públicas e Gestão Governamental serão publicados nos meses de janeiro, abril,

agosto e outubro.

§ 10 - Os critérios e prazos para a apresentação e aceitação de certificados e títulos

para comprovação do cumprimento das exigências do Anexo II serão estabelecidos

em regulamento.

§ 11 - A pontuação correspondente a títulos ou certificados apresentados para fins

de concessão de progressão não poderá ser utilizada para obtenção de novas

progressões na carreira, ressalvada a hipótese de aproveitamento de saldo de

pontos, prevista no § 13.

§ 12 - A pontuação correspondente a títulos ou certificados apresentados para fins

de concessão de progressão poderá ser utilizada, uma única vez, para fins de

promoção na carreira, nos termos do § 2º.

§ 13 - Caso o servidor possua pontuação excedente após a concessão de

progressão ou promoção na carreira, o saldo de pontos poderá ser aproveitado para

a próxima progressão ou promoção, observados os critérios previstos no Anexo II.
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Art. 12 – É requisito para a promoção e progressão na carreira a avaliação

periódica de desempenho individual satisfatória.

Parágrafo único – Em caso de avaliação periódica de desempenho individual

insatisfatória, o servidor não terá direito a promoção e progressão na carreira pelo

período de dois anos.

Art. 13 – O servidor não terá direito às progressões e promoções a partir da

ocorrência de um dos seguintes eventos:

I – por dois anos, se sofrer punição disciplinar da qual decorra:

a) suspensão;

b) exoneração ou destituição do cargo de provimento em comissão ou função

gratificada que estiver exercendo;

II – durante o período de afastamento, no caso de afastamento das funções

específicas de seu cargo, excetuados os casos previstos como de efetivo exercício,

em legislação específica.

Art. 14 - A Auditoria-Geral do Estado poderá, a pedido da Seplag, verificar a

autenticidade dos documentos apresentados pelo servidor para fins de obtenção de

pontuação para progressão ou promoção.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 15 - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo do Poder Executivo do

Estado de Minas Gerais que, em razão de concurso público posterior à publicação

desta lei, ingressar em cargo da carreira de Especialista em Políticas Públicas e

Gestão Governamental, com jornada equivalente à do cargo de origem, cuja

remuneração, incluídos adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior à

remuneração do cargo da carreira de que trata esta lei, poderá perceber a diferença a

título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à

revisão geral da remuneração dos servidores estaduais.

Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no “caput” deste artigo, não

serão computados os adicionais a que se refere o art. 118 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Art. 16 - O servidor que, na data de publicação desta lei, for ocupante de cargo de
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provimento efetivo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental,

será posicionado no nível e grau da carreira correspondente à respectiva pontuação,

apurada na forma do Anexo II e estabelecida no Anexo III.

§ 1º - Para o posicionamento de que trata o “caput”, será considerada a pontuação

obtida pelo servidor até 31 de dezembro de 2010.

§ 2º - O disposto no “caput” não será aplicado:

I - ao servidor que, até 31 de dezembro de 2010, não houver concluído o período de

estágio probatório prevalecendo, nessa hipótese, as regras estabelecidas no art. 11;

II - ao servidor cuja pontuação, apurada conforme os critérios estabelecidos no

Anexo II, resultar em valor da remuneração correspondente ao cargo de provimento

efetivo inferior ao percebido em 31 de dezembro de 2010.

§ 3º - Para fins do disposto no “caput”, somente serão admitidos títulos ou

certificações obtidos pelo servidor após o início do exercício do cargo de Especialista

em Políticas Públicas e Gestão Governamental e que sejam compatíveis com as

atribuições da carreira, nos termos de regulamento.

§ 4º - Os títulos ou certificados apresentados para acumulação de pontos prevista

no “caput” não poderão ser reapresentados para fins de concessão de progressão ou

promoção, ressalvada a hipótese de aproveitamento de saldo de pontos, prevista no

§ 8º.

§ 5º - No caso de aplicação do disposto no inciso II do §2º, somente serão aceitos,

para fins de progressão e promoção na carreira, títulos e certificações obtidos a partir

de 1º de janeiro de 2011.

§ 6º - O disposto no “caput” e §§ 1º e 2º deste artigo aplica-se ao servidor inativo

que faz jus à paridade, nos termos da Constituição da República.

§ 7º - O posicionamento de que trata o “caput” será regulamentado por decreto e

formalizado por meio de resolução da Seplag, com vigência a partir de 1º de janeiro

de 2011.

§ 8º - Caso o servidor possua pontuação excedente após a concessão de

progressão ou promoção na carreira, o saldo de pontos poderá ser aproveitado para

a próxima progressão ou promoção, observados os critérios previstos no Anexo II.

Art. 17 - O art. 1º, o “caput” do art. 9º, o “caput” do art. 16 e o art. 18 da Lei nº
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15.304, de 11 de agosto de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica instituída, na forma desta lei, a carreira de Auditor Interno, que integra

o Grupo de Atividades de Gestão, de Planejamento, de Tesouraria, de Auditoria e de

Atividades Político-Institucionais do Poder Executivo.

Parágrafo único - A estrutura da carreira de que trata esta lei e o número de cargos

são os constantes no Anexo I.

(...)

Art. 9° - O ocupante de cargo da carreira de Audito r Interno cumprirá a carga

horária de trabalho de quarenta horas semanais, em regime de dedicação exclusiva,

sendo-lhe vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada, exceto a de

magistério, desde que não haja prejuízo para o desempenho das atribuições de seu

cargo e seja observada a compatibilidade de horário.

Art. 18 - As instruções reguladoras do concurso público de que tratam os arts. 14 e

15 desta lei serão publicadas em edital, que conterá, tendo em vista as

especificidades das atribuições do cargo, no mínimo:

Art. 19 - O desenvolvimento do servidor na carreira de Auditor Interno dar-se-á

mediante progressão ou promoção.”

Art. 20 - O disposto nos arts. 23, 24, 26 e 30 da Lei nº 15.304, de 2004, aplica-se

somente à carreira de Auditor Interno.

Art. 21 - A tabela de vencimento básico da carreira de Especialista em Políticas

Públicas e Gestão Governamental, prevista no inciso III do art. 1º da Lei nº 15.961, de

30 de dezembro de 2005, passa a vigorar na forma do Anexo IV.

Art. 22 - As tabelas de vencimento básico das carreiras de Delegado de Polícia,

Médico Legista, Perito Criminal, Escrivão de Polícia I, Escrivão de Polícia II e

Investigador de Polícia I, Investigador de Polícia II , de que trata a Lei Complementar

nº 84, de 25 de julho de 2005, são as constantes do Anexo V desta lei.

Art. 23 - Fica assegurada aos servidores das carreiras de Auxiliar da Polícia Civil,

Técnico Assistente da Polícia Civil e Analista da Polícia Civil, de que trata a Lei nº

15.301, de 10 de agosto de 2004, a concessão de reajustes salariais nas mesmas

datas e com os mesmos índices utilizados para as carreiras policiais civis de que trata

a Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005.
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Art. 24 – A ementa da Lei n° 15.304, de 2004, passa  a ser “Institui a carreira de

Auditor Interno do Poder Executivo”.

Art. 25 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º

de janeiro de 2011, exceto o disposto nos arts. 22 e 23, que terá efeito a partir da

data de publicação desta lei.

Art. 26 - Ficam revogados os arts. 3º, 4º, 8º, 10, 11, 12 e 13, a alínea “c” do inciso

VI, o inciso VIII e o parágrafo único do art. 16, os incisos IV e V do § 2º do art. 17, os

arts. 21, 25 e o item I.1. do Anexo I da Lei nº 15.304, de 11 de agosto de 2004.

ANEXO I

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº , de de 2010)

Estrutura da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental -

EPPGG

Carga horária: 40 horas semanais.

* - A estrutura da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental - EPPGG, carga horária semanal 40 horas, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 29.6.2010.

ANEXO II

(a que se referem os arts. 11 e 15 da Lei nº , de de 2010)

Critérios de atribuição de pontos para desenvolvimento na carreira de Especialista em

Políticas Públicas e Gestão Governamental

* - Os critérios de atribuição de pontos para desenvolvimento na carreira de

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental foram publicados no

“Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

ANEXO III

(a que se refere o art. 15 da Lei nº , de de 2010)

Tabela de correspondência entre pontos acumulados e nível e grau da carreira de

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

* - A tabela de correspondência entre pontos acumulados e nível e grau da carreira

de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

ANEXO IV
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(a que se refere o art. 18 da Lei nº , de de 2010)

Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e

Gestão Governamental

Carga horária: 40 horas semanais

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Especialista em Políticas Públicas

e Gestão Governamental, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo” de 29.6.2010.

ANEXO V

(a que se refere o art. 22 da Lei n° , de de 2010)

I. Tabela de vencimento básico da carreira de Delegado de Polícia

Carga horária: 40 horas semanais

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Delegado de Polícia, carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

II. Tabela de vencimento básico da carreira de Médico-Legista

Carga horária: 40 horas semanais

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Médico-Legista, carga horária 40

horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

III. Tabela de vencimento básico da carreira de Perito Criminal

Carga horária: 40 horas semanais

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Perito Criminal, carga horária 40

horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

IV. Tabela de vencimento básico da carreira de Escrivão de Polícia I

Carga horária: 40 horas semanais

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Escrivão de Polícia I, carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

V. Tabela de vencimento básico da carreira de Escrivão de Polícia II

Carga horária: 40 horas semanais

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Escrivão de Polícia II, carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

VI. Tabela de vencimento básico da carreira de Investigador de Polícia I

Carga horária: 40 horas semanais
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* - A tabela de vencimento básico da carreira de Investigador de Polícia I, carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

VII. Tabela de vencimento básico da carreira de Investigador de Polícia II

Carga horária: 40 horas semanais

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Investigador de Polícia II, carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Jayro Lessa - Adelmo

Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Adalclever Lopes - Rosângela Reis.

PROJETO DE LEI Nº 4.485/2010

(Redação do vencido)

Estabelece a estrutura da carreira estratégica de Especialista em Políticas Públicas

e Gestão Governamental e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Fica estruturada, na forma desta lei, a carreira estratégica de Especialista

em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG, que integra o Grupo de

Atividades de Gestão, de Planejamento, de Tesouraria, de Auditoria e de Atividades

Político-Institucionais do Poder Executivo.

Parágrafo único - A estrutura da carreira de que trata esta lei e o número de cargos

são os constantes no Anexo I.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei considera-se:

I - grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo sua área de

atuação;

II - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados segundo sua

natureza e complexidade e estruturados em níveis e graus, escalonados em função

do grau de responsabilidade e das atribuições da carreira;

III - cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do quadro de

pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação, remuneração, quantitativo,

atribuições e responsabilidades definidos em lei e direitos e deveres de natureza
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estatutária estabelecidos em lei complementar;

IV - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e de provimento

em comissão de órgão ou de entidade;

V - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da mesma carreira,

contendo cargos escalonados em graus, com os mesmos requisitos de capacitação e

mesma natureza, complexidade, atribuições e responsabilidades; e

VI - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no mesmo nível de

determinada carreira.

Art. 3º - Os cargos da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental são lotados no Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão - SEPLAG e seu exercício dar-se-á nas unidades

administrativas dos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e

fundacional do Poder Executivo estadual.

§ 1° - A definição do exercício de que trata o “cap ut” será estabelecida por ato do

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, podendo tal competência ser

delegada.

§ 2º - São vedadas a mudança de lotação de cargos da carreira de Especialista em

Políticas Públicas e Gestão Governamental e a transferência de seus ocupantes para

os demais órgãos e entidades da Administração Pública estadual.

Art. 4° - São atribuições gerais do Especialista em  Políticas Públicas e Gestão

Governamental:

I - a formulação, a supervisão e avaliação de políticas públicas; e

II - o exercício de atividades relacionadas às áreas de planejamento e avaliação,

administração financeira e orçamentária, contabilidade, modernização da gestão,

racionalização de processos, gestão e tecnologia da informação, recursos logísticos,

recursos materiais, recursos humanos e administração patrimonial.

§ 1º - As atribuições específicas do Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental serão definidas em decreto.

§ 2º - As atribuições do Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

têm natureza de atividade exclusiva de Estado.

§ 3º - As atribuições do Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
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que demandarem conhecimento técnico-contábil serão desempenhadas

exclusivamente por servidor público legalmente habilitado para o exercício da

contabilidade.

§ 4º - O ocupante de cargo da carreira de que trata esta lei cumprirá carga horária

de quarenta horas semanais.

Art. 5° - Em consonância com o inciso V do art. 37 da Constituição Federal, serão

preenchidos exclusivamente por ocupantes da carreira de Especialista em Políticas

Públicas e Gestão Governamental:

I - os cargos de provimento em comissão destinados à direção das seguintes

unidades administrativas da Seplag ou das unidades administrativas que decorram da

transformação destas:

a) Superintendência Central de Modernização Institucional;

b) Superintendência Central de Gestão Estratégica de Recursos e Ações do Estado

– GERAES; e

c) Superintendência Central de Coordenação Geral;

II - 10% (dez por cento) do quantitativo dos cargos de provimento em comissão e

das funções gratificadas da Seplag.

Parágrafo único - O disposto no “caput” não será aplicado caso não haja servidor da

carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental para ocupar

os referidos cargos e funções, ficando estes disponíveis.

Art. 6° – Fica instituído o Conselho de Desenvolvim ento da Carreira – CDC, que

assessorará a SEPLAG no desempenho das competências relativas à gestão da

carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental.

Parágrafo único – As competências e a composição do CDC serão definidas em

regulamento.

CAPÍTULO II

DA CARREIRA

Seção I

Do Ingresso

Art. 7º – O ingresso em cargo de provimento efetivo da carreira de Especialista em

Políticas Públicas e Gestão Governamental, observadas as condições estabelecidas
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em regulamento, dar-se-á no primeiro grau do nível I e dependerá de aprovação em

concurso público de provas e títulos, do qual fará parte o Curso Superior de

Administração Pública – CSAP–, ministrado pela Escola de Governo da Fundação

João Pinheiro.

Art. 8° – O concurso público para ingresso na carre ira de Especialista em Políticas

Públicas e Gestão Governamental será de caráter eliminatório e classificatório.

§ 1º – A inscrição no CSAP do candidato a ingresso em cargo da carreira de que

trata o “caput” se dará até o limite de vagas para o curso previsto no edital.

§ 2° – O Poder Executivo, por intermédio da Fundaçã o João Pinheiro, concederá ao

aluno do CSAP que não seja servidor público estadual, a requerimento do

interessado, bolsa de estudo mensal, de dedicação exclusiva, no valor

correspondente a um salário mínimo.

§ 3° – A concessão da bolsa de estudo a que se refe re o § 2° não impede que o

aluno beneficiário realize estágio extracurricular remunerado, sendo vedada sua

realização apenas durante o período de cumprimento da carga horária referente ao

estágio obrigatório supervisionado.

§ 4° – Perderá o direito a perceber a bolsa a que s e refere o § 2° o aluno que não

concluir o CSAP em oito semestres letivos consecutivos, nos termos do regulamento.

§ 5° – O aluno a que se refere o § 2º firmará termo  de compromisso, obrigando-se a

ressarcir ao Estado o valor atualizado dos serviços escolares recebidos e, se for o

caso, o valor atualizado da bolsa de estudo mensal, na hipótese de:

I – abandonar o curso, a partir do quarto semestre, a não ser por motivo de saúde,

devidamente atestado pelo órgão competente;

II – ser reprovado em três disciplinas previstas no currículo do CSAP;

III – não tomar posse no cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental; ou

IV – não permanecer na carreira pelo período mínimo de dois anos após o ingresso.

§ 6° – A Fundação João Pinheiro cobrará judicialmen te as despesas decorrentes da

aplicação do disposto no § 5° se não houver o ressa rcimento pela via administrativa.

§ 7º – A Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, ouvido o CDC, baixará,

nos termos da legislação que regula a matéria, as instruções didático-pedagógicas de



____________________________________________________________________________
1448

funcionamento do CSAP e, ouvida a SEPLAG, estabelecerá as demais instruções

necessárias ao funcionamento do referido curso.

§ 8º – É vedada a nomeação de alunos do CSAP para cargos em comissão do

Poder Executivo Estadual.

Art. 9º – As instruções reguladoras do concurso público de que trata o art. 8º desta

lei serão publicadas em edital, que conterá, tendo em vista as especificidades das

atribuições do cargo, no mínimo:

I – o número de vagas existentes;

II – as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos programas;

III – o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;

IV – os critérios de avaliação dos títulos, se for o caso;

V – o caráter eliminatório e classificatório de cada etapa do concurso;

VI – os requisitos para a inscrição, com exigência mínima de comprovação pelo

candidato:

a) de estar no gozo dos direitos políticos;

b) de estar em dia com as obrigações militares;

c) de possuir habilitação específica obtida em curso de nível médio;

VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira.

Art. 10 – Concluído o concurso público e homologados os resultados, a nomeação

dos candidatos habilitados obedecerá à ordem de classificação e ao prazo de

validade do concurso.

§ 1° – O prazo de validade do concurso será contado  a partir da data de sua

homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 2° – São exigências para a posse em cargo de prov imento efetivo da carreira de

que trata esta lei:

I – comprovação dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do art. 9º;

II – comprovação de idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento;

III – realização de exame médico para avaliação de aptidão física e mental para o

cargo, nos termos da legislação vigente; e

IV – não ter sido reprovado em três disciplinas previstas no currículo do Curso

Superior de Administração Pública.
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Seção II

Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 11 – O desenvolvimento na carreira de Especialista em Políticas Públicas e

Gestão Governamental dar-se-á mediante progressão ou promoção, que serão

concedidas mediante o acúmulo de pontos, conforme distribuição prevista no Anexo

II.

§ 1º – Progressão é a passagem do servidor da carreira de Especialista em

Políticas Públicas e Gestão Governamental do grau em que se encontra para grau

subseqüente, no mesmo nível da carreira, sendo concedida ao servidor sempre que

acumular 5 (cinco) pontos, a partir da conclusão do período de estágio probatório,

segundo os critérios apresentados no Anexo II.

§ 2º – Promoção é a passagem do servidor da carreira de Especialista em Políticas

Públicas e Gestão Governamental para o nível imediatamente superior da carreira,

sendo concedida ao servidor sempre que acumular 50 (cinquenta) pontos, a partir da

conclusão do período de estágio probatório, segundo os critérios apresentados no

Anexo II, observado o disposto no § 7º.

§ 3º – O posicionamento do servidor no nível para o qual foi promovido dar-se-á no

primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao percebido pelo servidor no

momento da promoção.

§ 4º – A contagem de pontos para a progressão e promoção iniciar-se-á com a

entrada em exercício no cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental e operará seus efeitos após a conclusão do estágio probatório.

§ 5º – Para fins de acumulação de pontos, conforme os critérios previstos no Anexo

II, somente serão admitidos títulos ou certificações obtidos pelo servidor após o início

do exercício do cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

e que sejam compatíveis com as atribuições da carreira, nos termos do regulamento.

§ 6° – A progressão do servidor poderá implicar seu  posicionamento em grau acima

do subseqüente àquele em que se encontra, desde que tenha atingido pontuação

igual ou superior a 10 (dez) pontos, na forma do Anexo II, observado o disposto no §

12.

§ 7º – A promoção do servidor para o nível subseqüente àquele em que se encontra
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ocorrerá somente após o interstício de quatro anos de efetivo exercício no mesmo

nível.

§ 8º – A contagem do interstício de que trata o § 7º para fins de concessão da

primeira promoção ocorrerá a partir do término do período de estágio probatório.

§ 9º – Os atos de progressão e promoção na carreira de Especialista em Políticas

Públicas e Gestão Governamental serão publicados nos meses de janeiro, abril,

agosto e outubro.

§ 10 – Os critérios e prazos para a apresentação e aceitação de certificados e

títulos para comprovação do cumprimento das exigências do Anexo II serão

estabelecidos em regulamento.

§ 11 – A pontuação correspondente a títulos ou certificados apresentados para fins

de concessão de progressão não poderá ser utilizada para obtenção de novas

progressões na carreira, ressalvada a hipótese de aproveitamento de saldo de

pontos, prevista no § 13.

§ 12 – A pontuação correspondente a títulos ou certificados apresentados para fins

de concessão de progressão poderá ser utilizada, uma única vez, para fins de

promoção na carreira, nos termos do § 2º.

§ 13 – Caso o servidor possua pontuação excedente após a concessão de

progressão ou promoção na carreira, o saldo de pontos poderá ser aproveitado para

a próxima progressão ou promoção, observados os critérios previstos no Anexo II.

Art. 12 – É requisito para a promoção e progressão na carreira a avaliação

periódica de desempenho individual satisfatória.

Parágrafo único – Em caso de avaliação periódica de desempenho individual

insatisfatória, o servidor não terá direito a promoção e progressão na carreira pelo

período de dois anos.

Art. 13 – O servidor não terá direito às progressões e promoções a partir da

ocorrência de um dos seguintes eventos:

I – por dois anos, se sofrer punição disciplinar da qual decorra:

a) suspensão;

b) exoneração ou destituição do cargo de provimento em comissão ou função

gratificada que estiver exercendo;
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II – durante o período de afastamento, no caso de afastamento das funções

específicas de seu cargo, excetuados os casos previstos como de efetivo exercício,

em legislação específica.

Art. 14 – A Auditoria-Geral do Estado poderá, a pedido da SEPLAG, verificar a

autenticidade dos documentos apresentados pelo servidor para fins de obtenção de

pontuação para progressão ou promoção.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 15 – O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo do Poder Executivo do

Estado de Minas Gerais que, em razão de concurso público posterior à publicação

desta lei, ingressar em cargo da carreira de Especialista em Políticas Públicas e

Gestão Governamental, com jornada equivalente à do cargo de origem, cuja

remuneração, incluídos adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior à

remuneração do cargo da carreira de que trata esta lei, poderá perceber a diferença a

título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à

revisão geral da remuneração dos servidores estaduais.

Parágrafo único – Para o cálculo da diferença prevista no “caput” deste artigo, não

serão computados os adicionais a que se refere o art. 118 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Art. 16 – O servidor que, na data de publicação desta lei, for ocupante de cargo de

provimento efetivo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental,

será posicionado no nível e grau da carreira correspondente à respectiva pontuação,

apurada na forma do Anexo II e estabelecida no Anexo III.

§ 1º – Para o posicionamento de que trata o “caput”, será considerada a pontuação

obtida pelo servidor até 31 de dezembro de 2010.

§ 2º – O disposto no “caput” não será aplicado:

I – ao servidor que, até 31 de dezembro de 2010, não houver concluído o período

de estágio probatório prevalecendo, nessa hipótese, as regras estabelecidas no art.

11;

II – ao servidor cuja pontuação, apurada conforme os critérios estabelecidos no

Anexo II, resultar em valor da remuneração correspondente ao cargo de provimento
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efetivo inferior ao percebido em 31 de dezembro de 2010.

§ 3º – Para fins do disposto no “caput”, somente serão admitidos títulos ou

certificações obtidos pelo servidor após o início do exercício do cargo de Especialista

em Políticas Públicas e Gestão Governamental e que sejam compatíveis com as

atribuições da carreira, nos termos de regulamento.

§ 4º – Os títulos ou certificados apresentados para acumulação de pontos prevista

no “caput” não poderão ser reapresentados para fins de concessão de progressão ou

promoção, ressalvada a hipótese de aproveitamento de saldo de pontos, prevista no

§ 8º.

§ 5º – No caso de aplicação do disposto no inciso II do §2º, somente serão aceitos,

para fins de progressão e promoção na carreira, títulos e certificações obtidos a partir

de 1º de janeiro de 2011.

§ 6º – O disposto no “caput” e §§ 1º e 2º deste artigo aplica-se ao servidor inativo

que faz jus à paridade, nos termos da Constituição da República.

§ 7º – O posicionamento de que trata o “caput” será regulamentado por decreto e

formalizado por meio de resolução da Seplag, com vigência a partir de 1º de janeiro

de 2011.

§ 8º – Caso o servidor possua pontuação excedente após a concessão de

progressão ou promoção na carreira, o saldo de pontos poderá ser aproveitado para

a próxima progressão ou promoção, observados os critérios previstos no Anexo II.

Art. 17 – O art. 1º, o “caput” do art. 9º, o “caput” do art. 16 e o art. 18 da Lei nº

15.304, de 11 de agosto de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica instituída, na forma desta lei, a carreira de Auditor Interno, que

integra o Grupo de Atividades de Gestão, de Planejamento, de Tesouraria, de

Auditoria e de Atividades Político-Institucionais do Poder Executivo.

Parágrafo único – A estrutura da carreira de que trata esta lei e o número de cargos

são os constantes no Anexo I.

(...)

Art. 9° – O ocupante de cargo da carreira de Audito r Interno cumprirá a carga

horária de trabalho de quarenta horas semanais, em regime de dedicação exclusiva,

sendo-lhe vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada, exceto a de
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magistério, desde que não haja prejuízo para o desempenho das atribuições de seu

cargo e seja observada a compatibilidade de horário.

Art. 18 – As instruções reguladoras do concurso público de que tratam os arts. 14 e

15 desta lei serão publicadas em edital, que conterá, tendo em vista as

especificidades das atribuições do cargo, no mínimo:

Art. 19 – O desenvolvimento do servidor na carreira de Auditor Interno dar-se-á

mediante progressão ou promoção.”

Art. 20 – O disposto nos arts. 23, 24, 26 e 30 da Lei nº 15.304, de 2004, aplica-se

somente à carreira de Auditor Interno.

Art. 21 – A tabela de vencimento básico da carreira de Especialista em Políticas

Públicas e Gestão Governamental, prevista no inciso III do art. 1º da Lei nº 15.961, de

30 de dezembro de 2005, passa a vigorar na forma do Anexo IV.

Art. 22 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de

1º de janeiro de 2011.

Art. 23 – Ficam revogados os arts. 3º, 4º, 8º, 10, 11, 12 e 13, a alínea “c” do inciso

VI, o inciso VIII e o parágrafo único do art. 16, os incisos IV e V do § 2º do art. 17, os

arts. 21, 25 e o item I.1. do Anexo I da Lei nº 15.304, de 11 de agosto de 2004.

ANEXO I

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº de de 2010)

Estrutura da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental -

EPPGG

Carga horária: 40 horas semanais.

* - A estrutura da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental - EPPGG, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo” de 29.6.2010.

ANEXO II

(a que se referem os arts. 11 e 15 da Lei nº de de 2010)

Critérios de atribuição de pontos para desenvolvimento na carreira de Especialista em

Políticas Públicas e Gestão Governamental

* -  Os critérios de atribuição de pontos para desenvolvimento na carreira de

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental foram publicados no
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“Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

ANEXO III

(a que se refere o art. 15 da Lei nº de de 2010)

Tabela de correspondência entre pontos acumulados e nível e grau da carreira de

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

* - A tabela de correspondência entre pontos acumulados e nível e grau da carreira

de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 18 da Lei nº de 2010)

Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e

Gestão Governamental

Carga horária: 40 horas semanais

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Especialista em Políticas Públicas

e Gestão Governamental foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.663/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei nº 4.663/2010 reajusta os

vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

Aprovada no 1º turno na sua forma original, retorna a proposição a esta Comissão

para receber parecer de 2º turno, nos termos regimentais.

Fundamentação

A proposição em tela visa alterar o valor padrão PJ-01 da Tabela de Escalonamento

Vertical de Vencimentos constante no item “b” do Anexo X da Lei nº 13.467, de

12/1/2000, para R$813,40 (oitocentos e treze reais e quarenta centavos),

representando reajuste de 10,14%, a partir de 1º/1/2011.

O reajuste não será aplicado, de acordo com o art. 2º do projeto, aos servidores

inativos cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º e 17 do art. 40

da Constituição Federal e sejam reajustados na forma prevista no § 8º do mesmo

artigo e ao servidor de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 100, de 5/11/2007.
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Por fim, nos termos do art. 3º, a aplicação do reajuste fica condicionada ao

cumprimento dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

A proposição foi aprovada no 1º turno em sua forma original.

Conforme nos manifestamos no 1º turno, o projeto em análise cria despesa de

caráter continuado para o Estado. O Presidente do Tribunal de Justiça de Minas

Gerais encaminhou a esta Casa informação sobre a repercussão financeira anual

com despesa de pessoal necessária à concessão da recomposição salarial dos

servidores. A aprovação do projeto implicará um impacto financeiro de

R$263.649.000,00, considerando-se as despesas de pessoal dos doze meses

anteriores a abril de 2010, informadas pelo Relatório de Gestão Fiscal, o que

corresponde a 0,09% da Receita Corrente Líquida estimada para o ano de 2011.

A despesa com pessoal do Poder Judiciário, para o período já mencionado,

corresponde a 5,47% da receita corrente líquida. A aprovação do projeto fará com

que o Tribunal de Justiça comprometa cerca de 5,56% dessa receita com despesas

com pessoal, considerando a Receita Corrente Liquida estimada para 2011, a partir

de quando será concedido o reajuste. Dessa forma, ficará abaixo do limite de 6%

previsto em lei.

Assim, o relator ratifica a posição anteriormente adotada por esta Comissão, no 1º

turno.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.663/2010, no 2°

turno.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Inácio Franco.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.689/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “fixa o subsídio

das carreiras do Grupo da Educação Básica do Poder Executivo Estadual e do

pessoal civil da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.
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Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça, e com a Emenda nº 52, desta Comissão, retorna a matéria a esta Comissão

para receber parecer de 2º turno, cabendo-nos ainda elaborar a redação do vencido,

que segue anexa ao final deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em análise tem por objetivo reestruturar a carreira e alterar a forma

de remuneração do Grupo da Educação Básica do Poder Executivo Estadual e do

pessoal civil da Polícia Militar. Os anexos trazem as novas tabelas com os valores

para o enquadramento dos servidores e para a progressão na carreira.

Conforme justificação do autor, a medida visa modernizar a estrutura remuneratória

das carreiras da Educação, reduzindo as disparidades entre as remunerações de

servidores com a mesma função e gerando aumento significativo no salário inicial,

tornar a carreira do magistério mais atraente, bem como reter na carreira profissionais

mais qualificados.

Por meio do Ofício nº 534/2010, da Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão, o Poder Executivo informa que essas medidas implicarão impacto financeiro-

orçamentário de um bilhão e trezentos milhões de reais por ano.

Tendo em vista que as medidas propostas implicarão aumento de despesa com

pessoal, as quais são despesas obrigatórias de caráter continuado, sua

implementação está condicionada a regras e limites constitucionais e legais, em

especial os previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

Assim, para a execução dessas despesas devem-se observar a adequação com a

Lei Orçamentária Anual e a compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de

Diretrizes Orçamentárias.

Em relação à adequação orçamentária, cabe destacar que as medidas propostas

somente surtirão efeito a partir de 1º/1/2011. Uma vez que a proposta orçamentária

para o exercício de 2011 ainda será elaborada e encaminhada para tramitação nesta

Casa, no segundo semestre deste ano, haverá tempo hábil para que se procedam às

adequações que se fizerem necessárias.

Na exposição de motivos anexa à Mensagem nº 515/10, que encaminha o projeto,

consta a informação de que todos os valores de impacto financeiro decorrente das
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propostas contidas no projeto foram aprovados pela Câmara de Coordenação Geral,

Planejamento, Gestão e Finanças, tendo em vista a disponibilidade financeira e

orçamentária, bem como os limites de despesas determinados pela Lei de

Responsabilidade Fiscal.

Acolhendo solicitação do governo do Estado, encaminhada a este relator por meio

de ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, apresentamos a

Emenda nº 1, que aprimora o art. 4º do vencido em 1º turno no que toca à garantia de

5% de aumento aos servidores que forem posicionados nas novas tabelas de

subsídio. Procedemos a alterações de técnica legislativa para conferir clareza ao

texto, deixando claro que será garantido ao servidor o percentual de, no mínimo, 5%

no ato do seu posicionamento.

Acatando sugestão do Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 559/2010,

apresentamos a Emenda nº 2, que contém as tabelas de vencimento básico das

carreiras dos servidores técnico-administrativos da Universidade Estadual de Montes

Claros – Unimontes – e da Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg.

Os índices e as datas de vigência foram definidos a partir de estudos realizados por

comissão composta por representantes da Seplag, da Unimontes e dos servidores

das carreiras técnico-administrativas da referida universidade, com o

acompanhamento de representantes da Uemg.

Propõe-se, também, a alteração na regra de promoção na carreira de Professor de

Educação Superior, viabilizando, de forma permanente, o reconhecimento da

titulação acadêmica para fins de aceleração do desenvolvimento na carreira.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.689/2010, no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno, e com as Emendas nºs 1 e 2 ao vencido, a

seguir apresentadas.

Emenda nº 1

Dê-se ao art. 4º do vencido a seguinte redação e, no § 3º do art. 6º, substitua-se a

expressão “o disposto nos parágrafos 1º, 5º e 7º do art. 4º” por “o disposto nos §§ 3º,

6º e 8º do art. 4º:

“Art. 4° – Os servidores das carreiras de que trata m os incisos I e II do art. 1° serão
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posicionados nas tabelas estabelecidas nos Anexos I e II, conforme a respectiva

carga horária e observados os seguintes critérios:

I – para a definição do nível da tabela em que ocorrerá o posicionamento, será

observado o requisito de escolaridade do cargo ocupado pelo servidor em 1º de

janeiro de 2011;

II – para a definição do grau em que ocorrerá o posicionamento, será observado o

valor da soma do vencimento básico com as vantagens incorporáveis ao subsídio nos

termos do art. 2°, a que fizer jus o servidor em 1º  de janeiro de 2011.

§1º – O posicionamento deverá resultar em acréscimo de, no mínimo, 5% (cinco por

cento) sobre a remuneração a que fizer jus o servidor em 31 de dezembro de 2010.

§ 2º – Quando o valor apurado nos termos do inciso II do “caput”, observado o

disposto no § 1º, não corresponder a nenhum valor previsto nas tabelas constantes

nos Anexos I e II, o servidor será posicionado no grau imediatamente superior.

§ 3° – Caso o valor obtido conforme o critério defi nido no inciso II do “caput”,

observado o disposto no § 1º, seja superior ao valor do subsídio do último grau do

nível em que ocorrer o posicionamento, fica assegurada aos servidores ativos, aos

inativos e aos pensionistas a percepção de vantagem pessoal nominalmente

identificada.

§ 4° – A vantagem pessoal de que trata o § 3° corre sponderá à diferença entre a

remuneração a que fizer jus o servidor em 31 de dezembro de 2010 e o valor do

subsídio do nível e grau em que ocorrer o posicionamento do servidor, nos termos

dos incisos I e II do “caput”, observado o disposto no § 1º.

§ 5° – Dos valores da remuneração considerada para nos fins do disposto no §§ 1º

e 4º, serão deduzidas as parcelas pecuniárias recebidas em caráter eventual, verbas

indenizatórias, acerto de valores atrasados e vantagens decorrentes de exercício de

cargo de provimento em comissão ou função gratificada, com exceção daquela de

que trata o inciso IX do parágrafo único do art. 2º.

§ 6° – A vantagem pessoal de que trata o § 3° sujei ta-se exclusivamente à

atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores do Poder

Executivo e integra a base de cálculo das vantagens de que trata o art. 3º.

§ 7° – Do valor da vantagem pessoal de que trata o § 3° poderão ser deduzidos, na
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forma da lei, ulteriores acréscimos pecuniários ao subsídio do servidor.

§ 8° – Caso o servidor cumpra, em 31 de dezembro de  2010, carga horária semanal

de trabalho diferente das previstas nas tabelas constantes nos Anexos I e II desta lei,

o valor do subsídio será proporcional à respectiva carga horária.

§ 9° – O posicionamento de que trata o "caput" será  formalizado por meio de

resolução conjunta dos titulares da Secretaria de Estado de Educação – SEE – e da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag.”.

Emenda nº 2

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... – As tabelas de vencimento básico das carreiras de Técnico Universitário,

Técnico Universitário da Saúde e Auxiliar Administrativo Universitário, de que tratam

os itens I.4 e I.5 do Anexo I da Lei nº 15.785, de 27 de outubro de 2005, passam a

vigorar, a partir da data de início da vigência desta lei, na forma do Anexo V.

Art. – O acréscimo ao vencimento básico decorrente do disposto no dispositivo

desta lei que trata do reajuste dos servidores da Uemg e da Unimontes não será

deduzido da vantagem temporária incorporável – VTI –, de que trata a Lei n° 15.787,

de 27 de outubro de 2005.

Art. ... – As tabelas de vencimento básico das carreiras de Analista Universitário e

Analista Universitário da Saúde, de que tratam os itens I.2 e I.3 do Anexo I da Lei nº

15.785, de 2005, passam a vigorar, a partir de 1º de julho de 2011, na forma do

Anexo VI desta lei.

Art. ... – A Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, fica acrescida do art. 21-A com a

seguinte redação:

“Art. 21-A – As promoções na carreira de Professor de Educação Superior serão

publicadas anualmente, no dia 1º de janeiro, para o servidor que preencher os

seguintes requisitos:

I – comprovação, até o dia 30 de junho do ano imediatamente anterior, de

escolaridade superior à exigida para o nível da carreira em que estiver posicionado;

II – obtenção de avaliação periódica de desempenho individual satisfatória, nos

termos da legislação vigente, no ano imediatamente anterior à promoção; e

III – conclusão do período de estágio probatório.
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§ 1º – O posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido dar-se-á:

I – no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao percebido pelo servidor

no momento da promoção, caso o título apresentado para os fins do disposto no

inciso I do caput corresponda à escolaridade exigida para o nível subsequente àquele

em que estiver posicionado; ou

II – no grau A do nível da carreira cujo requisito de escolaridade for equivalente ao

título apresentado para os fins do disposto no inciso I do “caput”, caso o referido título

corresponda a escolaridade superior à exigida para o nível subsequente àquele em

que estiver posicionado.

§ 2º – Na hipótese de não preenchimento do requisito de que trata o inciso I do

caput aplicam-se ao servidor da carreira de Professor de Educação Superior as

regras de promoção estabelecidas no art. 21.”.

Anexo V

(a que se refere o art. da Lei nº , de de de 2010)

V.4 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Universitário/Técnico

Universitário da Saúde

V.4.1 – Carga horária: 30 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Técnico Universitário/Técnico

Universitário da Saúde, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 29.6.2010.

V.4.2 – Carga horária: 40 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Técnico Universitário/Técnico

Universitário da Saúde, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 29.6.2010.

V.5 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar Administrativo

Universitário

V.5.1 – Carga horária: 30 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Auxiliar Administrativo

Universitário, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”

de 29.6.2010.

V.5.2 – Carga horária: 40 horas
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* - A tabela de vencimento básico da carreira de Auxiliar Administrativo

Universitário, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”

de 29.6.2010.

Anexo VI

(a que se refere o art. da Lei nº , de de de 2010)

VI.2 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Analista Universitário

VI.2.1 – Carga horária: 30 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Analista Universitário, carga

horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

VI.2.2 – Carga horária: 40 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Analista Universitário, carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

VI.3 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Analista Universitário da

Saúde

VI.3.1 – Carga horária: 12 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Analista Universitário da Saúde,

carga horária 12 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

29.6.2010.

VI.3.2 – Carga horária: 20 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Analista Universitário da Saúde,

carga horária 20 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

29.6.2010.

VI.3.3 – Carga horária: 24 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Analista Universitário da Saúde,

carga horária 24 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

29.6.2010.

VI.3.4 – Carga horária: 30 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Analista Universitário da Saúde,

carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

29.6.2010.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.
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Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses - Gustavo

Valadares - Adelmo Carneiro Leão - Padre João.

PROJETO DE LEI Nº 4.689/2010

Redação do Vencido

Fixa o subsídio das carreiras do Grupo da Educação Básica do Poder Executivo

Estadual e do pessoal civil da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Passam a ser remunerados por subsídio, fi xado em parcela única, os

servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das seguintes carreiras do

Poder Executivo Estadual:

I – Professor de Educação Básica – PEB –, Especialista em Educação Básica –

EEB –, Analista de Educação Básica – AEB –, Assistente Técnico de Educação

Básica – ATB –, Assistente Técnico Educacional – ATE –, Analista Educacional –

ANE –, Assistente de Educação – ASE – e Auxiliar de Serviços de Educação Básica –

ASB –, de que trata a Lei n° 15.293, de 5 de agosto  de 2004;

II – Professor de Educação Básica da Polícia Militar – PEBPM –, Especialista em

Educação Básica da Polícia Militar – EEBPM –, Analista de Gestão da Polícia Militar –

AGPM –, Assistente Administrativo da Polícia Militar – ASPM – e Auxiliar

Administrativo da Polícia Militar – AAPM –, de que trata a Lei n° 15.301, de 10 de

agosto de 2004.

Parágrafo único – Os valores dos subsídios das carreiras de que tratam os incisos I

e II do "caput" são os constantes nos Anexos I e II desta lei, fixados em parcela única,

vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de

representação ou outra espécie remuneratória, ressalvado o disposto no art. 3°.

Art. 2° – No valor do subsídio de que trata esta le i estão incorporadas as parcelas

do regime remuneratório anterior abaixo especificadas, atribuídas às seguintes

carreiras:

I – Professor de Educação Básica:

a) vencimento básico ou provento básico;

b) gratificação de incentivo à docência a que se referem o art. 284 da Constituição
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do Estado e os arts. 2° e 4° da Lei n° 8.517, de 9 de janeiro de 1984;

c) gratificação de educação especial prevista no art. 169 da Lei n° 7.109, de 13

outubro de 1977;

d) gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei n° 7.109, de 1977;

e) gratificação por regime especial de trabalho prevista no art. 145 da Lei n° 7.109,

de 1977, e no art. 72 da Lei n° 11.050, de 19 de ja neiro de 1993;

II – Especialista em Educação Básica:

a) vencimento básico ou provento básico;

b) gratificação de função a que se refere o art. 7° da Lei n° 11.091, de 4 de maio de

1993;

c) gratificação de educação especial prevista no art. 169 da Lei n° 7.109, de 1977;

d) gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei n° 7.109, de 1977;

e) gratificação por regime especial de trabalho prevista no art. 145 da Lei n° 7.109,

de 1977, e no art. 72 da Lei n° 11.050, de 1993;

III – Analista Educacional no exercício da função de inspeção escolar:

a) vencimento básico ou provento básico;

b) gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei n° 7.109, de 1977;

c) gratificação de dedicação exclusiva de que trata o § 1º do art. 5º da Lei nº

10.797, de 7 de julho de 1992, e o art. 31 da Lei nº 15.293, de 5 agosto de 2004;

IV – Professor de Educação Básica da Polícia Militar:

a) vencimento básico ou provento básico;

b) gratificação de incentivo à docência a que se referem o art. 284 da Constituição

do Estado e o art. 2° da Lei n° 8.517, de 1984;

c) gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei n° 7.109, de 1977;

d) adicional de assistência pedagógica previsto no art. 6° da Lei n° 11.432, de 19 de

abril de 1994;

e) gratificação por regime especial de trabalho prevista no art. 145 da Lei n° 7.109,
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de 1977, e no art. 72 da Lei n° 11.050, de 1993;

V – Especialista em Educação Básica da Polícia Militar:

a) vencimento básico ou provento básico;

b) gratificação de função a que se refere o art. 7° da Lei n° 11.091, de 1993;

c) gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei nº 7.109, de 1977;

d) adicional de assistência pedagógica previsto no art. 6° da Lei n° 11.432, de 1994;

e) gratificação por regime especial de trabalho prevista no art. 145 da Lei n° 7.109,

de 1977, e no art. 72 da Lei n° 11.050, de 1993;

VI – Analista Educacional, Analista de Educação Básica, Assistente Técnico

Educacional, Assistente da Educação, Assistente Técnico de Educação Básica,

Auxiliar de Serviços de Educação Básica, Analista de Gestão da Polícia Militar,

Assistente Administrativo da Polícia Militar e Auxiliar Administrativo da Polícia Militar:

a) vencimento básico ou provento básico;

b) gratificação por regime especial de trabalho prevista no art. 72 da Lei n° 11.050,

de 1993.

Parágrafo único – Além das parcelas previstas no “caput”, o subsídio de que trata

esta lei incorpora as demais vantagens pecuniárias a que fizer jus o servidor, em

especial:

I – adicionais por tempo de serviço previstos nos arts. 112 e 113 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT – da Constituição do Estado;

II – vantagem pessoal prevista no § 3° do art. 1° d a Lei n° 10.470, de 15 de abril de

1991, e no art. 1º da Lei nº 13.694, de 1º de setembro de 2000;

III – auxílio-alimentação previsto no Decreto n° 37 .283, de 3 de outubro de 1995;

IV – adicional de desempenho previsto no art. 31 da Constituição do Estado e na

Lei nº 14.693, de 30 de julho de 2003;

V – vantagem pessoal de que trata o art. 49 da Lei n° 15.293, de 2004;

VI – vantagem temporária incorporável – VTI –, prevista na Lei n° 15.787, de 27 de

outubro de 2005;

VII – parcela de complementação remuneratória do magistério – PCRM –, prevista

no art. 4º da Lei n° 17.006, de 25 de setembro de 2 007;
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VIII – auxílio-transporte de que trata o art. 48 da Lei n° 17.600, de 1º de julho de

2008;

IX – vantagem pessoal de que trata o § 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 30 de julho

de 2003, bem como qualquer outra vantagem decorrente de apostilamento integral ou

proporcional em cargo de provimento em comissão.

Art. 3° – A remuneração por subsídio não exclui per cepção de vantagens de

natureza indenizatória e das seguintes espécies remuneratórias, nos termos da

legislação específica:

I – gratificação natalina;

II – adicional de férias;

III – adicional de insalubridade;

IV – adicional de periculosidade;

V – adicional noturno;

VI – adicional pela prestação de serviço extraordinário;

VII – parcelas de caráter eventual, relativas à extensão de carga horária, de que

tratam o art. 35 da Lei n° 15.293, de 2004, e o art . 8º-B da Lei n° 15.301, de 2004;

VIII – abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição

Federal, o § 5° do art. 2° e o § 1° do art. 3° da E menda Constitucional Federal n° 41,

de 19 de dezembro de 2003;

IX – espécies remuneratórias percebidas pelo exercício de cargo de provimento em

comissão ou de função de confiança;

X – gratificação temporária estratégica;

XI – prêmio por produtividade;

XII – férias-prêmio convertidas em espécie, nos termos do art. 117 do ADCT da

Constituição do Estado.

Art. 4° – Os servidores das carreiras de que tratam  os incisos I e II do art. 1° serão

posicionados nas tabelas estabelecidas nos Anexos I e II, conforme a respectiva

carga horária e observados os seguintes critérios:

I – para a definição do nível da tabela em que ocorrerá o posicionamento, será

observado o requisito de escolaridade do cargo ocupado pelo servidor em 31 de

dezembro de 2010;
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II – para a definição do grau em que ocorrerá o posicionamento, será observado o

valor da soma do vencimento básico e das vantagens incorporáveis ao subsídio nos

termos do art. 2°, conforme a remuneração a que fiz er jus o servidor em 31 de

dezembro de 2010.

§ 1° – A fixação do subsídio de que trata esta lei não poderá resultar em redução da

remuneração percebida legalmente, sendo assegurada aos servidores ativos, aos

inativos e aos pensionistas a percepção de vantagem pessoal nominalmente

identificada, na hipótese de o valor obtido conforme os critérios definidos nos incisos I

e II do “caput” ser superior ao valor do subsídio do último grau do nível em que

ocorrer o posicionamento.

§ 2° – A vantagem pessoal de que trata o § 1° corre sponderá à diferença entre a

soma do vencimento básico e das vantagens incorporáveis a que fizer jus o servidor

em 31 de dezembro de 2010 e o valor do subsídio do nível e grau em que ocorrer o

posicionamento do servidor.

§ 3° – Caso o posicionamento decorrente da aplicaçã o dos critérios estabelecidos

nos incisos I e II do “caput” não implique acréscimo de no mínimo 5% (cinco por

cento) sobre o valor da remuneração a que fizer jus o servidor em 31 de dezembro de

2010, fica assegurada a percepção do valor necessário para atingir o valor do referido

percentual por meio de:

I – acréscimo à vantagem pessoal de que trata o § 1°, ou

II – posicionamento em até 2 graus posteriores ao definido na forma do inciso II do

“caput”, caso o servidor não faça jus à vantagem pessoal de que trata o § 1º.

§ 4° – Para os fins do disposto no § 3° serão exclu ídos os valores das vantagens

citadas nos incisos I, II, VI, VII, XI e XII do art. 3°, bem como abonos salariais e

parcelas decorrentes de acerto de valores eventuais ou atrasados.

§ 5° – A vantagem pessoal de que trata o § 1° sujei ta-se exclusivamente à

atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores do Poder

Executivo e integra a base de cálculo das vantagens de que trata o art. 3.

§ 6° – Do valor da vantagem pessoal de que trata o § 1° poderão ser deduzidos, na

forma da lei, ulteriores acréscimos pecuniários ao subsídio do servidor.

§ 7° – Caso o servidor cumpra, em 31 de dezembro de  2010, carga horária semanal
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de trabalho diferente das previstas nas tabelas constantes nos Anexos I e II desta lei,

o valor do subsídio será proporcional à respectiva carga horária.

§ 8° – O posicionamento de que trata o "caput" será  formalizado por meio de

resolução conjunta dos titulares da Secretaria de Estado de Educação – SEE – e da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag.

Art. 5° – O servidor ocupante, na data de publicaçã o desta lei, de cargo das

carreiras a que se refere o art. 1° poderá optar pe lo retorno ao regime remuneratório

anterior à vigência desta lei, no prazo de noventa dias contados da data do primeiro

pagamento de sua remuneração pelo regime de subsídio.

§ 1° – A opção de que trata o "caput" deverá ser fo rmalizada mediante

requerimento, em formulário próprio, encaminhado à unidade de recursos humanos

do órgão ou entidade do servidor ou à Superintendência Regional de Ensino – SRE –

em que estiver lotado.

§ 2° – O servidor que manifestar a opção de que tra ta o "caput” voltará a receber

sua remuneração com base nas vantagens a que fizer jus em 31 de dezembro de

2010, computando-se, para todos os fins, o tempo decorrido entre a data do primeiro

pagamento pelo regime de subsídio e a data da opção.

§ 3° – A ausência de manifestação do servidor no pr azo previsto no "caput"

implicará a decadência do direito de opção pelo regime remuneratório anterior.

§ 4° – A opção de que trata o "caput" surtirá efeit os a partir do primeiro dia do mês

seguinte ao do protocolo do requerimento.

§ 5° – Caso ocorra, após a fixação do subsídio, a c oncessão, a revogação ou a

anulação, judicial ou administrativa, de vantagens com vigência anterior a 1º de

janeiro de 2011, será revisto o posicionamento de que trata o art. 4º, e renovado o

prazo estabelecido no "caput".

Art. 6° – O servidor que manifestar a opção pelo re gime remuneratório anterior, nos

termos do art. 5°, poderá requerer seu retorno ao r egime de subsídio estabelecido

nesta lei.

§ 1° – O retorno ao regime de subsídio poderá ser r equerido em determinado

período de cada ano e conforme procedimento a serem definidos por resolução

conjunta dos titulares da Seplag e da SEE.
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§ 2° – A opção pelo retorno ao regime de subsídio, na forma do "caput", é

irretratável e surtirá efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao do protocolo

do requerimento.

§ 3° – Para fins de posicionamento do servidor que optar pelo retorno ao regime de

subsídio, será observado o disposto nos §§ 1° e 5° do art. 4°, a proporcionalidade em

relação à carga horária utilizada para pagamento do vencimento básico do servidor e

os seguintes critérios:

I – para a definição do nível da tabela em que ocorrerá o posicionamento, será

observado o requisito de escolaridade do cargo ocupado pelo servidor na data do

protocolo da opção pelo retorno ao regime de subsídio;

II – para a definição do grau em que ocorrerá o posicionamento, será observado o

valor da soma do vencimento e das vantagens incorporáveis ao subsídio nos termos

do art. 2°, conforme a remuneração a que fizer jus o servidor na data do protocolo da

opção pelo retorno ao regime de subsídio.

§ 4° – Para o servidor que optar pelo retorno ao re gime de subsídio, a vantagem

pessoal de que trata o § 1° do art. 4° corresponder á à diferença entre a soma do

vencimento básico e das vantagens incorporáveis a que fizer jus o servidor na data

do protocolo da opção pelo regime de subsídio e o valor do subsídio do nível e grau

em que ocorrer o posicionamento do servidor.

Art. 7° – O disposto nesta lei aplica-se ao servido r inativo e ao afastado

preliminarmente à aposentadoria que fizerem jus à paridade, nos termos da

legislação vigente, bem como ao detentor de função pública de que trata o art. 4° da

Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990, cuja remuner ação ou cujos proventos tiverem

como referência os valores aplicáveis às carreiras a que se referem os incisos I e II

do art. 1°.

Art. 8° – A remuneração do designado para funções c orrespondentes às dos cargos

das carreiras a que se referem os incisos I e II do art. 1°, nos termos do art. 10 da Lei

nº 10.254, de 1990, terá como referência os valores constantes nos anexos desta lei,

observada a proporcionalidade em relação à carga horária.

Parágrafo único – Fica vedado o acréscimo de qualquer vantagem pecuniária à

remuneração dos designados de que trata o "caput", com exceção daquelas previstas
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nos incisos I a X do art. 3°.

Art. 9° – O servidor ocupante de cargo de proviment o efetivo das carreiras de

Professor de Educação Básica e de Professor de Educação Básica da Polícia Militar

que perceber sua remuneração pelo regime de subsídio e estiver em exercício em

unidade escolar da rede pública estadual poderá, nos termos de regulamento, optar

pela ampliação da carga horária de trabalho de vinte e quatro para trinta horas

semanais.

§ 1° – A ampliação de carga horária de que trata o "caput" será condicionada a

aprovação pela Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos, caso o servidor seja

lotado na SEE, ou, se lotado em outro órgão ou entidade, da respectiva unidade

setorial de recursos humanos.

§ 2° – A carga horária semanal de trabalho de que t rata o "caput" compreenderá:

I – vinte horas destinadas à docência;

II – dez horas destinadas ao planejamento de aulas, a substituições eventuais de

docentes, reuniões e outras atribuições e atividades específicas do cargo, nos termos

de regulamento.

§ 3° – O servidor que ocupar mais de um cargo das c arreiras citadas no "caput"

poderá requerer a ampliação de jornada de apenas um deles.

Art. 10 – O ingresso na carreira de Professor de Educação Básica dependerá da

comprovação do cumprimento dos seguintes requisitos de escolaridade:

I – habilitação específica obtida em curso superior com licenciatura plena ou

graduação com complementação pedagógica, nos termos do edital do concurso

público, para ingresso no nível I, conforme a estrutura prevista no item I.1 do Anexo I

desta lei;

II – habilitação específica obtida em curso superior com licenciatura plena ou

graduação com complementação pedagógica, acumulada com mestrado em

educação ou em área afim, nos termos do edital do concurso público, para ingresso

no nível IV, conforme a estrutura prevista no item I.1 do Anexo I desta lei.

Art. 11 – Serão extintos os níveis T1 e T2 da tabela de subsídio constante no item

I.1 do Anexo I desta lei quando não houver mais servidores da carreira de Professor

de Educação Básica neles posicionados.
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Art. 12 – Os servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão de

Diretor de Escola, a que se refere o inciso I do art. 26 da Lei n° 15.293, de 2004, e de

Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de que trata o art. 8°-D da

Lei n° 15.301, de 10 de agosto de 2004, passam a se r remunerados por subsídio,

fixado em parcela única, no qual ficam incorporadas as seguintes parcelas do regime

remuneratório anterior:

I – vencimento básico ou provento básico;

II – gratificação de dedicação exclusiva, de que trata o “caput” do art. 5° da Lei n°

10.797, de 1992.

Parágrafo único – Os valores dos subsídios dos cargos de que trata o “caput” deste

artigo, fixados em parcela única, são os constantes no Anexo III desta lei, vedado o

acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação

ou outra espécie remuneratória, ressalvado o disposto no art. 3°.

Art. 13 – Os servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão de

Secretário de Escola, a que se refere o inciso II do art. 26 da Lei n° 15.293, de 2004,

passam a ser remunerados por subsídio, fixado em parcela única, no qual ficam

incorporados o vencimento básico ou o provento básico.

Parágrafo único – Os valores dos subsídios dos cargos de que trata o “caput” deste

artigo, fixados em parcela única, são os constantes no Anexo IV desta lei, vedado o

acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação

ou outra espécie remuneratória, ressalvado o disposto no art. 3°.

Art. 14 – Aplica-se aos subsídios de que tratam os arts. 12 e 13 desta lei o disposto

no parágrafo único do art. 2° e no art. 7°.

Art. 15 – É assegurada aos servidores de que tratam os arts. 12 e 13 desta lei a

opção pela percepção do subsídio de seu cargo de provimento efetivo acrescido de

percentual do subsídio do cargo de provimento em comissão, nos termos da

legislação específica.

Art. 16 – Ficam asseguradas ao servidor de que trata o art. 1° desta lei, submetido

ao regime de subsídio, em exercício de cargo de provimento em comissão do Poder

Executivo estadual as opções remuneratórias estabelecidas na legislação específica,

observado o disposto no parágrafo único do art. 2° desta lei.
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Parágrafo único – O servidor de que trata o “caput” deste artigo não fará jus à

percepção do adicional de desempenho e de adicionais por tempo de serviço

concedidos no regime de remuneração anterior à instituição do regime de subsídio,

nem ao cômputo do tempo para a aquisição de novos adicionais.

Art. 17 – Os proventos do servidor aposentado até a data de publicação da Lei n°

14.683, de 30 de julho de 2003, com direito a percepção da remuneração de cargo de

provimento em comissão de Diretor de Escola, Diretor de Escola do Colégio

Tiradentes e Secretário de Escola serão revistos considerando-se a correlação

estabelecida em regulamento.

Parágrafo único – A revisão a que se refere o “caput” não acarretará redução dos

valores dos proventos do servidor aposentado.

Art. 18 – O inciso I do “caput” do art. 29 e os §§ 1° e 2° do art. 30 da Lei n° 15.293,

de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 29 – (...)

I – a do Vice-Diretor de Escola, correspondente a vinte por cento do subsídio do

Professor de Educação Básica, nível I, grau A, de carga horária semanal de trabalho

de trinta horas;

(...)

Art. 30 – (...)

§ 1° – O servidor que perceber a gratificação de fu nção de Vice-Diretor cumprirá

jornada de trabalho semanal de trinta horas.

§ 2° – O Especialista em Educação Básica no exercíc io da função de Vice-Diretor

cumprirá trinta horas semanais, complementando a carga horária de quarenta horas,

quando for o caso, no desempenho da sua especialidade, hipótese em que não fará

jus ao acúmulo de gratificações.”.

Art. 19 – O art. 8º-E da Lei n° 15.301, de 2004, pa ssa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 8°- E – A função de Vice-Diretor do Colégio T iradentes da Polícia Militar será

exercida por servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou detentor de função

pública das carreiras de Professor de Educação Básica da Polícia Militar e de

Especialista em Educação Básica da Polícia Militar.
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§ 1° – O servidor que perceber a gratificação de fu nção de Vice-Diretor,

correspondente a vinte por cento do subsídio do Professor de Educação Básica, nível

I, grau A, de carga horária semanal de trabalho de trinta horas, cumprirá jornada de

trabalho semanal de trinta horas.

§ 2° – O Especialista em Educação Básica da Polícia  Militar no exercício da função

de Vice-Diretor complementará a carga horária de quarenta horas semanais, quando

for o caso, no desempenho de sua especialidade.

Art. 20 – Fica extinta a Gratificação por Desempenho Escolar – GDE –, de que trata

a Lei n° 17.006, de 25 de setembro de 2007.

Art. 21 – O Poder Executivo Estadual regulamentará, no prazo de seis meses

contados da data de publicação desta lei, os procedimentos relativos à concessão da

certificação exigida para promoção ao nível III da carreira de Professor de Educação

Básica, conforme a estrutura prevista no item I.1 do Anexo I desta lei.

Art. 22 – A aplicação do disposto nesta lei está condicionada à observância dos

limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 23– Os valores dos subsídios dos servidores de que trata o art. 1º desta lei

serão reajustados anualmente, a partir do exercício financeiro seguinte ao do início de

sua vigência, observado o disposto no art. 22.

Art. 24 – Ficam revogados o inciso I do art. 12 da Lei n° 15.293, de 2004, e o art. 6°

da Lei n° 17.006, de 25 de setembro de 2007.

Art. 25 – Esta lei entra em vigor em 1° de janeiro de 2011.

Anexo I

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº , de de de 2010)

I.1 – CARREIRA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Carga horária semanal de trabalho: 24 horas

* - A carreira de Professor de Educação Básica, carga horária semanal de trabalho

24 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Professor de Educação Básica, carga horária semanal de trabalho

30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

I.2 – CARREIRA DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA
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Carga horária semanal de trabalho: 24 horas

* - A carreira de Especialista em Educação Básica, carga horária semanal de

trabalho 24 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Especialista em Educação Básica, carga horária semanal de

trabalho 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

I.3 – CARREIRA DE ANALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Analista de Educação Básica, carga horária semanal de trabalho 30

horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Analista de Educação Básica, carga horária semanal de trabalho 40

horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

I.4 – CARREIRA DE ANALISTA EDUCACIONAL

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Analista Educacional, carga horária semanal de trabalho 30 horas,

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Analista Educacional, carga horária semanal de trabalho 40 horas,

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

I.5 – CARREIRA DE ANALISTA EDUCACIONAL (com função de inspeção escolar)

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Analista Educacional (com função de inspeção escolar), carga

horária semanal de trabalho 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

29.6.2010.

I.6 – CARREIRA DE ASSISTENTE TÉCNICO EDUCACIONAL

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Assistente Técnico Educacional, carga horária semanal de trabalho

30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Assistente Técnico Educacional, carga horária semanal de trabalho
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40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

I.7 – CARREIRA DE ASSISTENTE TÉCNICO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Assistente Técnico de Educação Básica, carga horária semanal de

trabalho 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Assistente Técnico de Educação Básica, carga horária semanal de

trabalho 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

I.8 – CARREIRA DE ASSISTENTE DA EDUCAÇÃO

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Assistente da Educação, carga horária semanal de trabalho 30

horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Assistente da Educação, carga horária semanal de trabalho 40

horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

I.9 – CARREIRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Auxiliar de Serviços de Educação Básica, carga horária semanal de

trabalho 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Auxiliar de Serviços de Educação Básica, carga horária semanal de

trabalho 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

Anexo II

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº , de de de 2010)

II.1 – CARREIRA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA POLÍCIA

MILITAR

Carga horária semanal de trabalho: 24 horas

* - A carreira de Professor de Educação Básica da Polícia Militar, carga horária

semanal de trabalho 24 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Professor de Educação Básica da Polícia Militar, carga horária
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semanal de trabalho 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

II.2 – CARREIRA DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA DA POLÍCIA

MILITAR

Carga horária semanal de trabalho: 24 horas

* - A carreira de Especialista em Educação Básica da Polícia Militar, carga horária

semanal de trabalho 24 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Especialista em Educação Básica da Polícia Militar, carga horária

semanal de trabalho 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

II.3 – CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO DA POLÍCIA MILITAR

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Analista de Gestão da Polícia Militar, carga horária semanal de

trabalho 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

II.4 – CARREIRA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Assistente Administrativo da Polícia Militar, carga horária semanal

de trabalho 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

II.5 – CARREIRA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Auxiliar Administrativo da Polícia Militar, carga horária semanal de

trabalho 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

Anexo III

(a que se refere o art. 19 da Lei nº , de de de 2010)

* - O Anexo III foi publicado na edição do “Diário do Legislativo” do dia 29.6.2010.

Anexo IV

(a que se refere o art. 13 da Lei nº , de de de 2010)

* - O Anexo IV foi publicado na edição do “Diário do Legislativo” do dia 29.6.2010.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.663 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.663/2010, de autoria do Presi dente do Tribunal de Justiça,

que reajusta os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas
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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° 4.663/2010

Reajusta os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas

Gerais, mediante alteração do Anexo X da Lei n° 13. 467, de 12 de janeiro de 2000,

que altera o Plano de Carreiras dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – A partir de 1° de janeiro de 2011, o valo r do padrão PJ-01 do item “b” da

Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos constante no Anexo X da Lei n°

13.467, de 12 de janeiro de 2000, fica reajustado em 10,14% (dez vírgula quatorze

por cento), passando a ser de R$813,40 (oitocentos e treze reais e quarenta

centavos).

Art. 2° – O disposto nesta lei não se aplica:

I – ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3°

e 17 do art. 40 da Constituição Federal e sejam reajustados na forma prevista no § 8°

do mesmo artigo;

II – ao servidor de que trata o art. 9° da Lei Comp lementar n° 100, de 5 de

novembro de 2007.

Art. 3° – A aplicação do disposto nesta lei fica co ndicionada ao cumprimento dos

limites estabelecidos pela Lei Complementar federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dalmo Ribeiro

Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.689 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.689/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que fixa o
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subsídio das carreiras do Grupo da Educação Básica do Poder Executivo Estadual e

do pessoal civil da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências,

foi aprovado no 2° turno, com as Emendas n° s 2 a 4, com a Subemenda n° 1 à

Emenda n° 1 e com as Subemendas n° s 1e 2 à Emenda n° 2 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.689/2010

Fixa o subsídio das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder

Executivo Estadual e do pessoal civil da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Passam a ser remunerados por subsídio, fi xado em parcela única, os

servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das seguintes carreiras do

Poder Executivo estadual:

I – Professor de Educação Básica – PEB –, Especialista em Educação Básica –

EEB –, Analista de Educação Básica – AEB –, Assistente Técnico de Educação

Básica – ATB –, Assistente Técnico Educacional – ATE –, Analista Educacional –

ANE –, Assistente de Educação – ASE – e Auxiliar de Serviços de Educação Básica –

ASB –, de que trata a Lei n° 15.293, de 5 de agosto  de 2004;

II – Professor de Educação Básica da Polícia Militar – PEBPM –, Especialista em

Educação Básica da Polícia Militar – EEBPM –, Analista de Gestão da Polícia Militar –

AGPM –, Assistente Administrativo da Polícia Militar – ASPM – e Auxiliar

Administrativo da Polícia Militar – AAPM –, de que trata a Lei n° 15.301, de 10 de

agosto de 2004.

Parágrafo único – Os valores dos subsídios das carreiras de que tratam os incisos I

e II do "caput" são os constantes nos Anexos I e II desta lei, fixados em parcela única,

vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de

representação ou outra espécie remuneratória, ressalvado o disposto no art. 3°.



____________________________________________________________________________
1478

Art. 2° – No valor do subsídio de que trata esta le i estão incorporadas as parcelas

do regime remuneratório anterior abaixo especificadas, atribuídas às seguintes

carreiras:

I – Professor de Educação Básica:

a) vencimento básico ou provento básico;

b) gratificação de incentivo à docência a que se referem o art. 284 da Constituição

do Estado e os arts. 2° e 4° da Lei n° 8.517, de 9 de janeiro de 1984;

c) gratificação de educação especial prevista no art. 169 da Lei n° 7.109, de 13

outubro de 1977;

d) gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei n° 7.109, de 1977;

e) gratificação por regime especial de trabalho prevista no art. 145 da Lei n° 7.109,

de 1977, e no art. 72 da Lei n° 11.050, de 19 de ja neiro de 1993;

II – Especialista em Educação Básica:

a) vencimento básico ou provento básico;

b) gratificação de função a que se refere o art. 7° da Lei n° 11.091, de 4 de maio de

1993;

c) gratificação de educação especial prevista no art. 169 da Lei n° 7.109, de 1977;

d) gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei n° 7.109, de 1977;

e) gratificação por regime especial de trabalho prevista no art. 145 da Lei n° 7.109,

de 1977, e no art. 72 da Lei n° 11.050, de 1993;

III – Analista Educacional no exercício da função de inspeção escolar:

a) vencimento básico ou provento básico;

b) gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei n° 7.109, de 1977;

c) gratificação de dedicação exclusiva de que tratam o § 1° do art. 5° da Lei n°

10.797, de 7 de julho de 1992, e o art. 31 da Lei n° 15.293, de 2004;

IV – Professor de Educação Básica da Polícia Militar:

a) vencimento básico ou provento básico;

b) gratificação de incentivo à docência a que se referem o art. 284 da Constituição
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do Estado e o art. 2° da Lei n° 8.517, de 1984;

c) gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei n° 7.109, de 1977;

d) adicional de assistência pedagógica previsto no art. 6° da Lei n° 11.432, de 19 de

abril de 1994;

e) gratificação por regime especial de trabalho prevista no art. 145 da Lei n° 7.109,

de 1977, e no art. 72 da Lei n° 11.050, de 1993;

V – Especialista em Educação Básica da Polícia Militar:

a) vencimento básico ou provento básico;

b) gratificação de função a que se refere o art. 7° da Lei n° 11.091, de 1993;

c) gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei n° 7.109, de 1977;

d) adicional de assistência pedagógica previsto no art. 6° da Lei n° 11.432, de 1994;

e) gratificação por regime especial de trabalho prevista no art. 145 da Lei n° 7.109,

de 1977, e no art. 72 da Lei n° 11.050, de 1993;

VI – Analista Educacional, Analista de Educação Básica, Assistente Técnico

Educacional, Assistente da Educação, Assistente Técnico de Educação Básica,

Auxiliar de Serviços de Educação Básica, Analista de Gestão da Polícia Militar,

Assistente Administrativo da Polícia Militar e Auxiliar Administrativo da Polícia Militar:

a) vencimento básico ou provento básico;

b) gratificação por regime especial de trabalho prevista no art. 72 da Lei n° 11.050,

de 1993.

Parágrafo único – Além das parcelas previstas no “caput”, o subsídio de que trata

esta lei incorpora as demais vantagens pecuniárias a que fizer jus o servidor, em

especial:

I – adicionais por tempo de serviço previstos nos arts. 112 e 113 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT – da Constituição do Estado;

II – vantagem pessoal prevista no § 3° do art. 1° d a Lei n° 10.470, de 15 de abril de

1991, e no art. 1° da Lei n° 13.694, de 1° de setem bro de 2000;

III – auxílio-alimentação previsto no Decreto n° 37 .283, de 3 de outubro de 1995;

IV – adicional de desempenho previsto no art. 31 da Constituição do Estado e na
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Lei n° 14.693, de 30 de julho de 2003;

V – vantagem pessoal de que trata o art. 49 da Lei n° 15.293, de 2004;

VI – vantagem temporária incorporável – VTI – prevista na Lei n° 15.787, de 27 de

outubro de 2005;

VII – parcela de complementação remuneratória do magistério – PCRM – prevista

no art. 4° da Lei n° 17.006, de 25 de setembro de 2 007;

VIII – auxílio-transporte de que trata o art. 48 da Lei n° 17.600, de 1° de julho de

2008;

IX – vantagem pessoal de que trata o § 4° do art. 1 ° da Lei n° 14.683, de 30 de

julho de 2003, bem como qualquer outra vantagem decorrente de apostilamento

integral ou proporcional em cargo de provimento em comissão.

Art. 3° – A remuneração por subsídio não exclui a p ercepção de vantagens de

natureza indenizatória e das seguintes espécies remuneratórias, nos termos da

legislação específica:

I – gratificação natalina;

II – adicional de férias;

III – adicional de insalubridade;

IV – adicional de periculosidade;

V – adicional noturno;

VI – adicional pela prestação de serviço extraordinário;

VII – parcelas de caráter eventual, relativas à extensão de carga horária, de que

tratam o art. 35 da Lei n° 15.293, de 2004, e o art . 8°-B da Lei n° 15.301, de 2004;

VIII – abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição

Federal, o § 5° do art. 2° e o § 1° do art. 3° da E menda Constitucional Federal n° 41,

de 19 de dezembro de 2003;

IX – espécies remuneratórias percebidas pelo exercício de cargo de provimento em

comissão ou de função de confiança;

X – gratificação temporária estratégica;

XI – prêmio por produtividade;

XII – férias-prêmio convertidas em espécie, nos termos do art. 117 do ADCT da

Constituição do Estado.



____________________________________________________________________________
1481

Art. 4° – Os servidores das carreiras de que tratam  os incisos I e II do art. 1° serão

posicionados nas tabelas estabelecidas nos Anexos I e II, conforme a respectiva

carga horária e observados os seguintes critérios:

I – para a definição do nível da tabela em que ocorrerá o posicionamento, será

observado o requisito de escolaridade do cargo ocupado pelo servidor em 1° de

janeiro de 2011;

II – para a definição do grau em que ocorrerá o posicionamento, será observado o

valor da soma do vencimento básico com as vantagens incorporáveis ao subsídio nos

termos do art. 2°, a que fizer jus o servidor em 31  de dezembro de 2010.

§ 1° – O posicionamento deverá resultar em acréscim o de, no mínimo, 5% (cinco

por cento) sobre a remuneração a que fizer jus o servidor em 31 de dezembro de

2010.

§ 2° – Quando o valor apurado nos termos do inciso II do “caput”, observado o

disposto no § 1°, não corresponder a um valor exato  previsto nas tabelas constantes

nos Anexos I e II, desprezados os centavos, o servidor será posicionado no grau

imediatamente superior.

§ 3° – Caso o valor obtido conforme o critério defi nido no inciso II do “caput”,

observado o disposto no § 1°, seja superior ao valo r do subsídio do último grau do

nível em que ocorrer o posicionamento, fica assegurada aos servidores ativos, aos

inativos e aos pensionistas a percepção de vantagem pessoal nominalmente

identificada.

§ 4° – A vantagem pessoal de que trata o § 3° corre sponderá à diferença entre a

remuneração a que fizer jus o servidor em 31 de dezembro de 2010 e o valor do

subsídio do nível e grau em que ocorrer o posicionamento do servidor, nos termos

dos incisos I e II do “caput”, observado o disposto no § 1°.

§ 5° – Dos valores da remuneração considerada para os fins do disposto nos §§ 1°

e 4°, serão deduzidas as parcelas pecuniárias receb idas em caráter eventual, verbas

indenizatórias, acerto de valores atrasados e vantagens decorrentes de exercício de

cargo de provimento em comissão ou função gratificada, com exceção daquela de

que trata o inciso IX do parágrafo único do art. 2°.

§ 6° – A vantagem pessoal de que trata o § 3° sujei ta-se exclusivamente à
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atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores do Poder

Executivo e integra a base de cálculo das vantagens de que trata o art. 3°.

§ 7° – Do valor da vantagem pessoal de que trata o § 3° poderão ser deduzidos, na

forma da lei, ulteriores acréscimos pecuniários ao subsídio do servidor.

§ 8° – Caso o servidor cumpra, em 31 de dezembro de  2010, carga horária semanal

de trabalho diferente das previstas nas tabelas constantes nos Anexos I e II desta lei,

o valor do subsídio será proporcional à respectiva carga horária.

§ 9° – O posicionamento de que trata o "caput" será  formalizado por meio de

resolução conjunta dos titulares da Secretaria de Estado de Educação – SEE – e da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag.

Art. 5° – O servidor que, na data de publicação des ta lei, for ocupante de cargo das

carreiras a que se refere o art. 1° poderá optar pe lo retorno ao regime remuneratório

anterior à vigência desta lei, no prazo de noventa dias contados da data do primeiro

pagamento de sua remuneração pelo regime de subsídio.

§ 1° – A opção de que trata o "caput" deverá ser fo rmalizada mediante

requerimento, em formulário próprio, encaminhado à unidade de recursos humanos

do órgão ou da entidade do servidor ou à Superintendência Regional de Ensino –

SRE – em que estiver lotado.

§ 2° – O servidor que manifestar a opção de que tra ta o "caput” voltará a receber

sua remuneração com base nas vantagens a que fizer jus em 31 de dezembro de

2010, computando-se, para todos os fins, o tempo decorrido entre a data do primeiro

pagamento pelo regime de subsídio e a data da opção.

§ 3° – A ausência de manifestação do servidor no pr azo previsto no "caput"

implicará a decadência do direito de opção pelo regime remuneratório anterior.

§ 4° – A opção de que trata o "caput" surtirá efeit os a partir do primeiro dia do mês

seguinte ao do protocolo do requerimento.

§ 5° – Caso ocorra, após a fixação do subsídio, a c oncessão, a revogação ou a

anulação, judicial ou administrativa, de vantagens com vigência anterior a 1° de

janeiro de 2011, será revisto o posicionamento de que trata o art. 4° e renovado o

prazo estabelecido no "caput".

Art. 6° – O servidor que manifestar a opção pelo re gime remuneratório anterior, nos



____________________________________________________________________________
1483

termos do art. 5°, poderá requerer seu retorno ao r egime de subsídio estabelecido

nesta lei.

§ 1° – O retorno ao regime de subsídio poderá ser r equerido em período a ser

fixado anualmente, conforme procedimentos a serem definidos por resolução

conjunta dos titulares da Seplag e da SEE.

§ 2° – A opção pelo retorno ao regime de subsídio, na forma do "caput", é

irretratável e surtirá efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao do protocolo

do requerimento.

§ 3° – Para fins de posicionamento do servidor que optar pelo retorno ao regime de

subsídio, será observado o disposto no § 9° do art.  4°, a proporcionalidade em

relação à carga horária utilizada para pagamento do vencimento básico do servidor e

os seguintes critérios:

I – para a definição do nível da tabela em que ocorrerá o posicionamento, será

observado o requisito de escolaridade do cargo ocupado pelo servidor na data do

protocolo da opção pelo retorno ao regime de subsídio;

II – para a definição do grau em que ocorrerá o posicionamento, será observado o

valor da soma do vencimento e das vantagens incorporáveis ao subsídio nos termos

do art. 2°, conforme a remuneração a que fizer jus o servidor na data do protocolo da

opção pelo retorno ao regime de subsídio.

§ 4° – Quando o valor apurado nos termos do inciso II do § 3° não corresponder a

um valor exato previsto nas tabelas constantes nos Anexos I e II, desprezados os

centavos, o servidor será posicionado no grau imediatamente superior.

§ 5° – O posicionamento a que se refere o § 3° não poderá resultar em redução da

remuneração percebida legalmente, sendo assegurada aos servidores ativos, aos

inativos e aos pensionistas a percepção de vantagem pessoal nominalmente

identificada na hipótese de a remuneração do servidor na data do protocolo da opção

pelo regime de subsídio, deduzidas as parcelas previstas no § 5° do art. 4°, ser

superior ao valor do subsídio do último grau do nível em que ocorrer o

posicionamento.

§ 6° – A vantagem pessoal de que trata o § 5° corre sponderá à diferença entre a

remuneração que fizer jus o servidor na data do protocolo da opção pelo regime de
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subsídio, deduzidas as parcelas previstas no § 5° d o art. 4°, e o valor do subsídio do

nível e grau em que ocorrer o posicionamento.

§ 7° – Aplica-se à vantagem pessoal de que trata o § 5° deste artigo o disposto nos

§§ 6° e 7° do art. 4°.

Art. 7° – O disposto nesta lei aplica-se ao servido r inativo e ao afastado

preliminarmente à aposentadoria que fizerem jus à paridade, nos termos da

legislação vigente, bem como ao detentor de função pública de que trata o art. 4° da

Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990, cujos proven tos ou cuja remuneração tiverem

como referência os valores aplicáveis às carreiras a que se referem os incisos I e II

do art. 1°.

Art. 8° – A remuneração do designado para funções c orrespondentes às dos cargos

das carreiras a que se referem os incisos I e II do art. 1°, nos termos do art. 10 da Lei

n° 10.254, de 1990, terá como referência os valores  constantes nos anexos desta lei,

observada a proporcionalidade em relação à carga horária.

Parágrafo único – Fica vedado o acréscimo de qualquer vantagem pecuniária à

remuneração dos designados de que trata o "caput", com exceção daquelas previstas

nos incisos I a X do art. 3°.

Art. 9° – O servidor ocupante de cargo de proviment o efetivo das carreiras de

Professor de Educação Básica e de Professor de Educação Básica da Polícia Militar

que perceber sua remuneração pelo regime de subsídio e estiver em exercício em

unidade escolar da rede pública estadual poderá, nos termos de regulamento, optar

pela ampliação da carga horária de trabalho de vinte e quatro para trinta horas

semanais.

§ 1° – A ampliação de carga horária de que trata o "caput" será condicionada a

aprovação pela Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos, caso o servidor seja

lotado na SEE, ou, se lotado em outro órgão ou entidade, pela respectiva unidade

setorial de recursos humanos.

§ 2° – A carga horária semanal de trabalho de que t rata o "caput" compreenderá:

I – vinte horas destinadas à docência;

II – dez horas destinadas ao planejamento de aulas, reuniões e outras atribuições e

atividades específicas do cargo, nos termos de regulamento.
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§ 3° – O servidor que ocupar mais de um cargo das c arreiras citadas no "caput"

poderá requerer a ampliação de jornada de apenas um deles.

Art. 10 – O ingresso na carreira de Professor de Educação Básica dependerá da

comprovação dos seguintes requisitos de escolaridade:

I – habilitação específica obtida em curso superior com licenciatura plena ou

graduação com complementação pedagógica, nos termos do edital do concurso

público, para ingresso no nível I, conforme a estrutura prevista no item I.1 do Anexo I

desta lei;

II – habilitação específica obtida em curso superior com licenciatura plena ou

graduação com complementação pedagógica, acumulada com mestrado em

educação ou em área afim, nos termos do edital do concurso público, para ingresso

no nível IV, conforme a estrutura prevista no item I.1 do Anexo I desta lei.

Art. 11 – Serão extintos os níveis T1 e T2 da tabela de subsídio constante no item

I.1 do Anexo I desta lei quando não houver mais servidores da carreira de Professor

de Educação Básica posicionados nesses níveis.

Art. 12 – Os servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão de

Diretor de Escola, a que se refere o inciso I do art. 26 da Lei n° 15.293, de 2004, e de

Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de que trata o art. 8°-D da

Lei n° 15.301, de 2004, passam a ser remunerados po r subsídio, fixado em parcela

única, no qual ficam incorporadas as seguintes parcelas do regime remuneratório

anterior:

I – vencimento básico ou provento básico;

II – gratificação de dedicação exclusiva de que trata o “caput” do art. 5° da Lei n°

10.797, de 1992.

Parágrafo único – Os valores dos subsídios dos cargos de que trata o “caput” deste

artigo, fixados em parcela única, são os constantes no Anexo III desta lei, vedado o

acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação

ou outra espécie remuneratória, ressalvado o disposto no art. 3°.

Art. 13 – Os servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão de

Secretário de Escola, a que se refere o inciso II do art. 26 da Lei n° 15.293, de 2004,

passam a ser remunerados por subsídio, fixado em parcela única, no qual fica
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incorporado o vencimento básico ou o provento básico.

Parágrafo único – O valor do subsídio do cargo de que trata o “caput” deste artigo,

fixado em parcela única, é o constante no Anexo IV desta lei, vedado o acréscimo de

qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra

espécie remuneratória, ressalvado o disposto no art. 3°.

Art. 14 – Aplica-se aos subsídios de que tratam os arts. 12 e 13 desta lei o disposto

no parágrafo único do art. 2° e no art. 7°.

Art. 15 – É assegurada aos servidores de que tratam os arts. 12 e 13 desta lei a

opção pela percepção do subsídio de seu cargo de provimento efetivo acrescido de

percentual do subsídio do cargo de provimento em comissão, nos termos da

legislação específica.

Art. 16 – Ficam asseguradas ao servidor de que trata o art. 1° desta lei, submetido

ao regime de subsídio, em exercício de cargo de provimento em comissão do Poder

Executivo estadual as opções remuneratórias estabelecidas na legislação específica,

observado o disposto no parágrafo único do art. 2° desta lei.

Parágrafo único – O servidor de que trata o “caput” deste artigo não fará jus à

percepção do adicional de desempenho e de adicionais por tempo de serviço

concedidos no regime de remuneração anterior à instituição do regime de subsídio,

nem ao cômputo do tempo para a aquisição de novos adicionais.

Art. 17 – Os proventos do servidor aposentado até a data de publicação da Lei n°

14.683, de 2003, com direito a percepção da remuneração de cargo de provimento

em comissão de Diretor de Escola, Diretor de Escola do Colégio Tiradentes ou

Secretário de Escola serão revistos considerando-se a correlação estabelecida em

regulamento.

Parágrafo único – A revisão a que se refere o “caput” não acarretará redução dos

valores dos proventos do servidor aposentado.

Art. 18 – O inciso I do “caput” do art. 29 e os §§ 1° e 2° do art. 30 da Lei n° 15.293,

de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 29 – (...)

I – a do Vice-Diretor de Escola, correspondente a vinte por cento do subsídio do

Professor de Educação Básica, nível I, grau A, de carga horária semanal de trabalho



____________________________________________________________________________
1487

de trinta horas;

(...)

Art. 30 – (...)

§ 1° – O servidor que perceber a gratificação de fu nção de Vice-Diretor cumprirá

jornada de trabalho semanal de trinta horas.

§ 2° – O Especialista em Educação Básica no exercíc io da função de Vice-Diretor

cumprirá trinta horas semanais, complementando a carga horária de quarenta horas,

quando for o caso, no desempenho da sua especialidade, hipótese em que não fará

jus ao acúmulo de gratificações.”.

Art. 19 – O art. 8°-E da Lei n° 15.301, de 2004, pa ssa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 8°-E – A função de Vice-Diretor do Colégio Ti radentes da Polícia Militar será

exercida por servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou detentor de função

pública das carreiras de Professor de Educação Básica da Polícia Militar ou de

Especialista em Educação Básica da Polícia Militar.

§ 1° – O servidor que perceber a gratificação de fu nção de Vice-Diretor,

correspondente a vinte por cento do subsídio do Professor de Educação Básica, nível

I, grau A, de carga horária semanal de trabalho de trinta horas, cumprirá jornada de

trabalho semanal de trinta horas.

§ 2° – O Especialista em Educação Básica da Polícia  Militar no exercício da função

de Vice-Diretor complementará a carga horária de quarenta horas semanais, quando

for o caso, no desempenho de sua especialidade.

Art. 20 – Fica extinta a Gratificação por Desempenho Escolar – GDE – de que trata

a Lei n° 17.006, de 2007.

Art. 21 – O Poder Executivo Estadual regulamentará, no prazo de seis meses

contados da data de publicação desta lei, os procedimentos relativos à concessão da

certificação exigida para promoção ao nível III da carreira de Professor de Educação

Básica, conforme a estrutura prevista no item I.1 do Anexo I desta lei.

Art. 22 – A aplicação do disposto nesta lei está condicionada à observância dos

limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 23 – Os valores dos subsídios dos servidores de que trata o art. 1° desta lei
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serão reajustados anualmente, a partir do exercício financeiro seguinte ao do início de

sua vigência, observado o disposto no art. 22.

Art. 24 – As tabelas de vencimento básico das carreiras de Técnico Universitário,

Técnico Universitário da Saúde e Auxiliar Administrativo Universitário, de que tratam

os itens I.4 e I.5 do Anexo I da Lei n° 15.785, de 27 de outubro de 2005, passam a

vigorar, a partir da data de início da vigência desta lei, na forma do Anexo V.

Art. 25 – As tabelas de vencimento básico das carreiras de Analista Universitário e

Analista Universitário da Saúde, de que tratam os itens I.2 e I.3 do Anexo I da Lei n°

15.785, de 2005, passam a vigorar, a partir de 1° d e julho de 2011, na forma do

Anexo VI desta lei.

Art. 26 – O acréscimo ao vencimento básico decorrente do disposto nos arts. 24 e

25 desta lei não será deduzido da vantagem temporária incorporável – VTI –, de que

trata a Lei n° 15.787, de 2005.

Art. 27 – O inciso I do “caput” e o § 1° do art. 12  da Lei n° 15.463, de 2005, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 – (...)

I – para a carreira de Professor de Educação Superior, observado o regulamento:

a) nível superior acumulado com pós-graduação "lato sensu", conforme edital do

concurso público, para ingresso no nível II;

b) nível superior acumulado com pós-graduação "stricto sensu" – mestrado,

conforme edital do concurso público, para ingresso no nível IV;

c) nível superior acumulado com pós-graduação "stricto sensu" – doutorado,

conforme edital do concurso público, para ingresso no nível VI;

(...)

§ 1° – Para fins de ingresso no nível VI da carreir a de que trata o inciso I do "caput"

deste artigo, o certificado de aprovação no Exame "Venia Legendi" emitido por

instituição competente equivale ao título de doutor, desde que aprovado pelo

Conselho Universitário.”.

Art. 28 – A Lei n° 15.463, de 2005, fica acrescida do seguinte art. 21-A:

“Art. 21-A – As promoções na carreira de Professor de Educação Superior serão

publicadas anualmente, no dia 1° de janeiro, para o  servidor que preencher os



____________________________________________________________________________
1489

seguintes requisitos:

I – comprovação, até o dia 30 de junho do ano imediatamente anterior, de

escolaridade superior à exigida para o nível da carreira em que estiver posicionado;

II – obtenção de avaliação periódica de desempenho individual satisfatória, nos

termos da legislação vigente, no ano imediatamente anterior à promoção; e

III – conclusão do período de estágio probatório.

§ 1° – O posicionamento do servidor no nível para o  qual for promovido dar-se-á:

I – no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao percebido pelo servidor

no momento da promoção, caso o título apresentado para os fins do disposto no

inciso I do “caput” corresponda à escolaridade exigida para o nível subsequente

àquele em que estiver posicionado; ou

II – no grau A do nível da carreira cujo requisito de escolaridade for equivalente ao

título apresentado para os fins do disposto no inciso I do “caput”, caso o referido título

corresponda a escolaridade superior à exigida para o nível subsequente àquele em

que estiver posicionado.

§ 2° – Na hipótese de não preenchimento do requisit o de que trata o inciso I do

“caput” aplicam-se ao servidor da carreira de Professor de Educação Superior as

regras de promoção estabelecidas no art. 21.

§ 3° – O requisito de que trata o inciso III do “ca put” deste artigo não se aplica ao

servidor com ingresso na forma da Lei Complementar n° 100, de 5 de novembro de

2007.

§ 4° – Para os efeitos do disposto no inciso I do “ caput” deste artigo, será válida,

para a promoção no ano de 2010, a documentação comprobatória de titulação

protocolada até 30 de junho de 2010.”.

Art. 29 – Ficam revogados o inciso I do art. 12 da Lei n° 15.293, de 2004, e o art. 6°

da Lei n° 17.006, de 2007.

Art. 30 – Esta lei entra em vigor em 1° de janeiro de 2011.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas, relator - Luiz Humberto Carneiro.

ANEXO I

(a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Le i n° , de de de 2010)



____________________________________________________________________________
1490

I.1 – CARREIRA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Carga horária semanal de trabalho: 24 horas

* - A carreira de Professor de Educação Básica, carga horária semanal de trabalho

24 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Professor de Educação Básica, carga horária semanal de trabalho

30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

I.2 – CARREIRA DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA

Carga horária semanal de trabalho: 24 horas

* - A carreira de Especialista em Educação Básica, carga horária semanal de

trabalho 24 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Especialista em Educação Básica, carga horária semanal de

trabalho 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

I.3 – CARREIRA DE ANALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Analista de Educação Básica, carga horária semanal de trabalho 30

horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Analista de Educação Básica, carga horária semanal de trabalho 40

horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

I.4 – CARREIRA DE ANALISTA EDUCACIONAL

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Analista Educacional, carga horária semanal de trabalho 30 horas,

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Analista Educacional, carga horária semanal de trabalho 40 horas,

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

I.5 – CARREIRA DE ANALISTA EDUCACIONAL (com função de inspeção escolar)

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Analista Educacional (com função de inspeção escolar), carga
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horária semanal de trabalho 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

29.6.2010.

I.6 – CARREIRA DE ASSISTENTE TÉCNICO EDUCACIONAL

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Assistente Técnico Educacional, carga horária semanal de trabalho

30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Assistente Técnico Educacional, carga horária semanal de trabalho

40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

I.7 – CARREIRA DE ASSISTENTE TÉCNICO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Assistente Técnico de Educação Básica, carga horária semanal de

trabalho 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Assistente Técnico de Educação Básica, carga horária semanal de

trabalho 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

I.8 – CARREIRA DE ASSISTENTE DA EDUCAÇÃO

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Assistente da Educação, carga horária semanal de trabalho 30

horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Assistente da Educação, carga horária semanal de trabalho 40

horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

I.9 – CARREIRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Auxiliar de Serviços de Educação Básica, carga horária semanal de

trabalho 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Auxiliar de Serviços de Educação Básica, carga horária semanal de

trabalho 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

ANEXO II
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(a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Le i n° , de de de 2010)

II.1 – CARREIRA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA POLÍCIA

MILITAR

Carga horária semanal de trabalho: 24 horas

* - A carreira de Professor de Educação Básica da Polícia Militar, carga horária

semanal de trabalho 24 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Professor de Educação Básica da Polícia Militar, carga horária

semanal de trabalho 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

II.2 – CARREIRA DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA DA POLÍCIA

MILITAR

Carga horária semanal de trabalho: 24 horas

* - A carreira de Especialista em Educação Básica da Polícia Militar, carga horária

semanal de trabalho 24 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A carreira de Especialista em Educação Básica da Polícia Militar, carga horária

semanal de trabalho 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

II.3 – CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO DA POLÍCIA MILITAR

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Analista de Gestão da Polícia Militar, carga horária semanal de

trabalho 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

II.4 – CARREIRA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Assistente Administrativo da Polícia Militar, carga horária semanal

de trabalho 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

II.5 – CARREIRA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A carreira de Auxiliar Administrativo da Polícia Militar, carga horária semanal de

trabalho 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

ANEXO III

(a que se refere o parágrafo único do art. 12 da Lei n° , de de de 2010)
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* - A tabela contendo o Anexo III foi publicada na edição do “Diário do Legislativo”

de 29.6.2010.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 13 da Lei n° , de de de 201 0)

* - A tabela contendo o Anexo IV foi publicada na edição do “Diário do Legislativo”

de 29.6.2010.

ANEXO V

(a que se refere o art. 24 da Lei n° , de de de 201 0)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.785, de 27 de outubro de 2005)

(...)

I.4 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Universitário/Técnico

Universitário da Saúde

I.4.1 – Carga horária: 30 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Técnico Universitário/Técnico

Universitário da Saúde, carga horária semanal de trabalho 30 horas, foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

I.4.2 – Carga horária: 40 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Técnico Universitário/Técnico

Universitário da Saúde, carga horária semanal de trabalho 40 horas, foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 29.6.2010.

I.5 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar Administrativo

Universitário

I.5.1 – Carga horária: 30 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Auxiliar Administrativo

Universitário, carga horária semanal de trabalho 30 horas, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 29.6.2010.

I.5.2 – Carga horária: 40 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Auxiliar Administrativo

Universitário, carga horária semanal de trabalho 40 horas, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 29.6.2010.
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ANEXO VI

(a que se refere o art. 25 da Lei n° , de de de 201 0)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.785, de 27 de outubro de 2005)

(...)

I.2 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Analista Universitário

I.2.1 – Carga horária: 30 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Analista Universitário, carga

horária semanal de trabalho 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

29.6.2010.

I.2.2 – Carga horária: 40 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Analista Universitário, carga

horária semanal de trabalho 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

29.6.2010.

I.3 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Analista Universitário da Saúde

I.3.1 – Carga horária: 12 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Analista Universitário da Saúde,

carga horária semanal de trabalho 12 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo”

de 29.6.2010.

I.3.2 – Carga horária: 20 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Analista Universitário da Saúde,

carga horária semanal de trabalho 20 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo”

de 29.6.2010.

I.3.3 – Carga horária: 24 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Analista Universitário da Saúde,

carga horária semanal de trabalho 24 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo”

de 29.6.2010.

I.3.4 – Carga horária: 30 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Analista Universitário da Saúde,

carga horária semanal de trabalho 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo”

de 29.6.2010.
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PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 1 A 51 AO PROJETO DE LEI Nº 4.689/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela “fixa o subsídio das

carreiras do Grupo da Educação Básica do Poder Executivo Estadual e do pessoal

civil da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Preliminarmente, foi o projeto apreciado na Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito,

opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo apresentado pela

Comissão que a antecedeu.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por sua vez, opinou pela

aprovação do projeto, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela

Comissão de Constituição e Justiça.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas em Plenário as

Emendas nºs 1 a 51, que vêm as esta Comissão para receber parecer, nos termos do

art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

No decorrer da discussão do parecer na Comissão, recebemos sugestão de

emenda encaminhada pelo Governador do Estado, que incorporamos a este parecer.

Fundamentação

O projeto em pauta pretende estabelecer o regime remuneratório de subsídio para a

carreira do grupo da Educação Básica do Poder Executivo e do pessoal civil da

Polícia Militar, bem como promover alterações pontuais na citada carreira. Os anexos

trazem as novas tabelas com os valores para o enquadramento dos servidores e a

progressão na carreira.

Foram apresentadas em Plenário 51 emendas ao projeto, as quais não devem

prosperar, como veremos a seguir.

As Emendas nºs 1, 2, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 29, 31, 33, 34 e 51

acarretam aumento de despesa em projeto de iniciativa privativa do Governador do

Estado, o que é vedado no art. 63, inciso I, da Constituição da República. Sobre o
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tema, assim se pronunciou a Excelsa Corte:

"Art. 34, § 1º, da Lei estadual do Paraná 12.398/1998, com redação dada pela Lei

estadual 12.607/1999. (...) Inconstitucionalidade formal caracterizada. Emenda

parlamentar a projeto de iniciativa exclusiva do chefe do Executivo que resulta em

aumento de despesa afronta os arts. 63, I, c/c 61, §1º, II, c, da Constituição Federal.

(ADI 2.791, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 16-8-2006, Plenário, DJ de 24-

11-2006. No mesmo sentido: ADI 4.009, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 4-2-

2009, Plenário, DJE de 29-5-2009)”.

As Emendas nºs 3, 4, 6, 7, 11, 22, 26, 27, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 apresentam-se incompatíveis com o regime de subsídio.

A Emenda nº 5 deixa de ser acolhida por afrontar o art. 37, inciso XI, da Carta

Magna, segundo o qual 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. Devido à relevância do tema,

citamos a seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal:

“O Tribunal julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta de

inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Estado de Sergipe contra diversos

dispositivos da Constituição estadual. (...) No que diz respeito ao art. 100, que vincula

o reajuste da remuneração dos servidores do Poder Judiciário ao dos magistrados,

entendeu-se afrontado o que disposto no inciso X do art. 37 da CF, que assegura

revisão geral e anual da remuneração dos servidores públicos, sempre na mesma

data e sem distinção de índices. (ADI 336, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 10-2-

2010, Plenário, Informativo 574)”.

As Emendas nºs 12, 20 e 23 violam o princípio da separação dos Poderes, razão

pela qual não devem ser acatadas.

Deixamos, ainda, de acolher a Emenda nº 13, uma vez que a forma de

posicionamento proposta não se coaduna com os critérios constantes nas tabelas de

subsídio.

A Emenda nº 18 não deve prosperar, pois, mesmo com a supressão do art. 21 do

projeto, os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal devem ser observados.
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Deixamos de acatar a Emenda nº 24, tendo em vista que está contemplada no art.

21 do Substitutivo nº 1.

A Emenda nº 28 viola o art. 37, inciso XIII, da Constituição da República, razão pela

qual nós a rejeitamos. A propósito, a Súmula nº 681, do Suprema Corte, dispõe que

"é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais

ou municipais a índices federais de correção monetária”.

Por fim, atendendo a sugestão do Governador do Estado estamos incorporando ao

nosso parecer a Emenda nº 52, que altera o prazo de vigência da lei para 1º/1/2011.

A referida Mensagem será recebida em Plenário no prazo regimental.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas nºs 1 a 51 apresentadas

ao Projeto de Lei nº 4.689/2010 e pela aprovação da Emenda nº 52 ao Substitutivo nº

1.

Com a aprovação da Emenda nº 52 fica prejudicada a Emenda nº 29 apresentada

em Plenário.

EMENDA Nº 52

Substitua-se no texto do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça a

expressão “28 de fevereiro de 2011” por “31 de dezembro de 2010” e dê-se ao art. 25

a seguinte redação:

“Art. 25 – Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2011”

Sala das Comissões, 25 de junho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Inácio Franco - Adelmo

Carneiro Leão (voto contrário) - Antônio Júlio (voto contrário).
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2010

ATAS

ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/6/2010

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Atas - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Suspensão e reabertura da reunião - Prorrogação da reunião - Suspensão e

reabertura da reunião - Discussão e Votação de Proposições: Requerimentos dos

Deputados Lafayette de Andrada e Adelmo Carneiro Leão; aprovação - Votação, em

2º turno, do Projeto de Lei nº 3.858/2009; requerimento do Deputado Adelmo

Carneiro Leão; aprovação do requerimento - Votação, em 2º turno, do Projeto de

Resolução nº 3.928/2009; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão;

aprovação do requerimento - Votação, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº

3.970/2009; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão; aprovação do

requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 4.004/2009;

requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão; aprovação do requerimento -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 4.615/2010; requerimento do

Deputado Adelmo Carneiro Leão; aprovação do requerimento - Votação, em 2º turno,

do Projeto de Lei nº 236/2007; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão;

aprovação do requerimento - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 309/2007;

requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão; aprovação do requerimento -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.004/2009; requerimento do Deputado

Vanderlei Miranda; aprovação do requerimento - Votação, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 3.056/2009; requerimento do Deputado Vanderlei Miranda; aprovação do

requerimento - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.100/2009; requerimento

do Deputado Adelmo Carneiro Leão; aprovação do requerimento - Votação, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 3.138/2009; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro

Leão; aprovação do requerimento - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.449/2009; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão; aprovação do

requerimento - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.518/2009; requerimento
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do Deputado Adelmo Carneiro Leão; aprovação do requerimento - Votação, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 3.547/2009; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro

Leão; aprovação do requerimento - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.559/2009; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão; aprovação do

requerimento - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.654/2009; requerimento

do Deputado Adelmo Carneiro Leão; aprovação do requerimento - Votação, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 3.730/2009; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro

Leão; aprovação do requerimento - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.144/2010; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão; aprovação do

requerimento - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.316/2010; requerimento

do Deputado Adelmo Carneiro Leão; aprovação do requerimento - Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 3.391/2009; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro

Leão; aprovação do requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.777/2009; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão; aprovação do

requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.783/2009; requerimento

do Deputado Adelmo Carneiro Leão; aprovação do requerimento - Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 3.785/2009; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro

Leão; aprovação do requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.787/2009; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão; aprovação do

requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.047/2009; requerimento

do Deputado Adelmo Carneiro Leão; aprovação do requerimento - Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 4.071/2009; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro

Leão; aprovação do requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.085/2009; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão; aprovação do

requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.086/2009; requerimento

do Deputado Adelmo Carneiro Leão; aprovação do requerimento - Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 4.135/2010; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro

Leão; aprovação do requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.136/2010; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão; aprovação do

requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.137/2010; requerimento

do Deputado Adelmo Carneiro Leão; aprovação do requerimento - Votação, em 1º
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turno, do Projeto de Lei nº 4.138/2010; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro

Leão; aprovação do requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.145/2010; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão; aprovação do

requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.146/2010; requerimento

do Deputado Adelmo Carneiro Leão; aprovação do requerimento - Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 4.350/2010; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro

Leão; aprovação do requerimento - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.689/2010; discursos dos Deputados Padre João e Vanderlei Miranda; prorrogação

da reunião; apresentação das Emendas nºs 1 a 51; encerramento da discussão;

encaminhamento das emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

- Questão de ordem - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.663/2010;

aprovação - Declarações de voto - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos

Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -

Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Dimas Fabiano -

Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte

Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil

Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João

Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto

Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h15min, 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 das atas das

reuniões anteriores.

1ª Parte

Atas

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura das atas das três

reuniões anteriores, que são aprovadas 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.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 3 horas e 35 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.

Prorrogação da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno,

prorroga esta reunião até a 1 hora.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência suspende 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.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Lafayette de Andrada

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº

4.689/2010 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão.
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Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento do

Deputado Adelmo Carneiro Leão solicitando a inversão da pauta desta reunião, de

modo que o Projeto de Lei nº 4.663/2010 seja apreciado em segundo 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 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.858/2009, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 11.830, de 6/7/95, que cria o Fundo Estadual de Habitação. Vem à

Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão solicitando o adiamento de

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 Resolução nº 3.928/2009, da Comissão de

Política Agropecuária, que aprova, em conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação de terras devolutas que especifica.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão 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 Resolução nº 3.970/2009, da Comissão de

Política Agropecuária, que aprova, em conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação da terra devoluta que especifica. Vem

à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão 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 Resolução nº 4.004/2009, da Comissão de

Política Agropecuária, que aprova, em conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação da terra devoluta que especifica. Vem

à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão 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 Resolução nº 4.615/2010, da Mesa da

Assembleia, que dispõe sobre o Direcionamento Estratégico da Assembleia
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Legislativa do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Vem à Mesa

requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão 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 236/2007, do Deputado Carlin Moura,

que dispõe sobre afixação, nas recepções dos hospitais da rede pública do Estado de

Minas Gerais, da Cartilha dos Direitos do Paciente. Vem à Mesa requerimento do

Deputado Adelmo Carneiro Leão 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 309/2007, do Deputado Célio Moreira,

que disciplina o “marketing” direto ativo e cria lista pública de consumidores para o fim

que menciona. Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão

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 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. 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 2º 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.
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Votação, em 2º 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

Adelmo Carneiro Leão 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 3.138/2009, do Deputado Jayro Lessa,

que altera a redação do art. 2º da Lei nº 16.044, de 31/3/2006, que altera a

destinação prevista para os imóveis a que se refere a Lei nº 12.995, de 30/7/98, que

autoriza o Poder Executivo a fazer a doação ou a reversão dos imóveis que

menciona, e dá nova redação à Ordem 126, de seu anexo. Vem à Mesa requerimento

do Deputado Adelmo Carneiro Leão 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 3.449/2009, do Deputado Dinis Pinheiro,

que altera o disposto no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.791, de 2007. Vem à

Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão 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 3.518/2009, do Deputado José Henrique,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Geraldo do Baixio a área

que especifica. Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão

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 3.547/2009, do Deputado Carlos

Pimenta, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica ao

Município de Coração de Jesus. Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo

Carneiro Leão 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.
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Votação, em 2º 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 Adelmo Carneiro Leão 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 3.654/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Natércia o imóvel que

especifica. Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão solicitando

o adiamento de 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 3.730/2009, do Deputado Neider

Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itaguara o imóvel que

especifica. Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão solicitando

o adiamento de 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 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 Adelmo Carneiro Leão solicitando o adiamento de 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 4.316/2010, do Deputado José Henrique,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Malacacheta os imóveis que

especifica. Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão solicitando

o adiamento de 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 3.391/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que

especifica. Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão solicitando

o adiamento de 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 3.777/2009, do Deputado Ruy Muniz,
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que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Congonhal o imóvel que

especifica. Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão solicitando

o adiamento de 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 3.783/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que

especifica. Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão solicitando

o adiamento de 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 3.785/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que

especifica. Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão solicitando

o adiamento de 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 3.787/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que

especifica. Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão solicitando

o adiamento de 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 4.047/2009, do Deputado Luiz Humberto

Carneiro, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Monte Alegre de

Minas o imóvel que especifica. Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo

Carneiro Leão solicitando o adiamento de 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 4.071/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Rio Preto o

imóvel que especifica. Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão

solicitando o adiamento de votação do projeto. Em votação, o requerimento. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado.
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Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.085/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Leandro Ferreira o imóvel que

especifica. Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão solicitando

o adiamento de 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 4.086/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pouso Alegre o imóvel que

especifica. Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão solicitando

o adiamento de 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 4.135/2010, do Governador do Estado,

que autoriza a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -

Fapemig - a alienar os imóveis que especifica. Vem à Mesa requerimento do

Deputado Adelmo Carneiro Leão solicitando o adiamento de 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 4.136/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a alienar o imóvel que especifica. Vem à Mesa

requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão solicitando o adiamento de 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 4.137/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Quartel Geral o imóvel que

especifica. Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão solicitando

o adiamento de 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 4.138/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Taiobeiras o imóvel que

especifica. Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão solicitando

o adiamento de votação do projeto. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.145/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bom Despacho o imóvel que

especifica. Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão solicitando

o adiamento de 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 4.146/2010, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Sapucaí o

imóvel que especifica. Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão

solicitando o adiamento de 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 4.350/2010, do Deputado Sebastião

Costa, que dispõe sobre ensino profissionalizante. Vem à Mesa requerimento do

Deputado Adelmo Carneiro Leão solicitando o adiamento de votação do projeto. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.689/2010, do Governador do Estado,

que fixa o subsídio das carreiras do Grupo da Educação Básica do Poder Executivo

Estadual e do pessoal civil da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões de Administração Pública e

de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Com a palavra,

para discutir, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, nobres colegas Deputadas e Deputados,

uma saudação muito especial aos trabalhadores e às trabalhadoras em educação.

Também cumprimento os trabalhadores e as trabalhadoras do Tribunal de Justiça,

aqui representados pelo Serjusmig, pelo Sinjus e pelo Sindojus.

É importante destacar e fazer referência à coordenação do Sind-UTE, que teve

papel fundamental ao longo de todo o processo, desde a sua abertura junto ao

próprio governo, para que fosse enviado um projeto. Grande conquista dos
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profissionais da educação durante os 48 dias de greve foi a garantia de negociação

por parte do Governador. Neste sentido agradeço e reconheço o trabalho do

Presidente desta Casa, Alberto Pinto Coelho, e do Líder do Governo, Deputado Mauri

Torres, que não mediram esforços para garantir todas as negociações. Houve várias

rodadas de negociação, e o Líder do Governo, Deputado Mauri Torres, esteve

presente em todas elas.

Não posso deixar de mencionar que outra conquista foi a criação de grupo de

trabalho. Ficou acordado que, a partir de então, seria construído um projeto de lei.

Infelizmente esse acordo também foi quebrado, atropelado pelo governo. Havia ainda

duas reuniões a serem feitas para concluir os trabalhos, e o governo anunciou

resultado que não era consenso no grupo de trabalho. Apesar desse atropelo, o

governo enviou o projeto, e, por não ter havido consenso, na nossa visão, na visão

dos profissionais de educação, ele veio com certas deficiências. O Bloco PT-PMDB-

PCdoB, em sintonia com as lideranças do Sind-UTE, não poderia ser omisso na

busca de aperfeiçoar o projeto. É com esse esforço que apresentamos uma série de

emendas.

É importante esclarecer essa situação que vivenciamos para todos que

perseveraram, que nos acompanharam pela TV Assembleia. Uma das condições

para se chegar a um acordo foi a retirada das emendas. Entendemos que sua

apreciação é de fundamental importância, é a busca, é a esperança de aprimorar o

projeto. Para nós, não basta simplesmente que haja uma lei, e sim que seja justa,

garanta justiça a todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras da educação. Isso

é que é essencial para nós.

Quero cumprimentar, mais uma vez, os profissionais de educação pelo seu

comportamento - é importante socializar isso com os Deputados -, porque mesmo os

que ganharam mais foram e estão sendo solidários na luta com os que não ganharam

da mesma forma. A solidariedade entre vocês deve ser notada e citada aqui como um

comportamento louvável, por questão de justiça.

A permanência dessas emendas impede que o projeto seja votado. Entretanto elas

são uma busca para aprimorá-lo. Uma vez que há emendas do Plenário, ele deve

retornar à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, onde receberá um
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novo parecer. Essas emendas poderão ser acatadas ou rejeitadas, de qualquer

forma, elas devem voltar para o Plenário, onde serão apreciadas. O que temos

ainda? Da parte do Bloco PT-PMDB-PcdoB, há o compromisso, Sr. Presidente, de

estar de prontidão, antes do jogo do Brasil, antes de tudo, para apreciar o Projeto de

Lei nº 4.689 no tempo que a Lei de Responsabilidade Fiscal nos dá. Ele ainda pode

ser apreciado. O que esperamos é que haja cronograma, dia e horário da reunião da

Comissão de Fiscalização Financeira, dia e horário para apreciar aqui, em 1º turno - e

aí as emendas -, dia e horário para votação em 2º turno. Para nós está claro que é

possível fazer tudo isso até terça-feira. Temos quinta, sexta, sábado, domingo,

segunda e terça. Mesmo que se garanta o justo descanso do sábado e do domingo, é

possível que ele seja apreciado na sexta, na segunda e na terça.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte)* - Obrigado, Deputado Padre João.

Eu também, nesta oportunidade, saúdo a todas as trabalhadoras e os trabalhadores

em educação. Quero dizer aqui que estivemos presentes no Plenário desta

Assembleia em todos os momentos para os quais fomos convocados, mesmo

aqueles em que, apesar de estarem programadas convocações, não tenha havido

quórum necessário. É importante salientar que, para que esse projeto seja efetivado,

ele precisa estar publicado, portanto concluído, até o dia 30 deste mês, e não mais

que isso.

Quero dizer às professoras e aos professores, às trabalhadoras e aos trabalhadores

em educação, que somos a minoria neste Parlamento. Se quiséssemos, poderíamos

obstruir e dificultar o processo, o que não fizemos e não faremos.

Estaremos aqui, disponíveis para votar e aprovar esse projeto. Estaremos aqui para

ajudar a avançar no que entendemos ser importante para a educação em Minas

Gerais. É preciso salientar que, para o voto ser garantido e efetivado, durante cada

votação deve haver 39 parlamentares, quórum mínimo para votação. Somos 19

Deputados, portanto, faltam mais 20 Deputados, todos da base governista, que tem

mais de 50 parlamentares.

Não vamos falhar. Sr. Presidente, Srs. Deputados e caros colegas da base

governista, estaremos aqui para votar esse projeto e atender os professores no que

for possível. E quero dizer com toda a clareza: o que está contido no projeto é fruto
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da luta dos professores. Lamentavelmente, o governo instalado em Minas Gerais não

está oferecendo-lhes absolutamente nada. Esse projeto contém uma perspectiva de

futuro, que só poderá ser efetivada após as eleições e depois de terminado o atual

governo. É preciso lembrar isso com toda a clareza. E não queremos utilizar isso para

sustentar interesses eleitorais nossos nem admitir que o governo instalado diga que

está fazendo alguma coisa de bom para vocês. É preciso que a educação em Minas

Gerais seja discutida com seriedade e compromisso para podermos avançar.

Quero deixar isso registrado, porque todos os dias, até o dia 30, mesmo durante os

jogos do Brasil, se for necessário, estaremos aqui para votar e avançar. Quero deixar

isso registrado. Obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Serei breve, Deputado Padre João,

Líder do nosso Bloco PT-PMDB-PCdoB. Como mulher e professora aposentada da

rede estadual, não poderia deixar de mencionar o que nossos companheiros já

disseram. Quero deixar registrada a importância da mobilização dos educadores.

Durante 25 anos de magistério, nunca vi nossa categoria tão mobilizada quanto

nesses dias. Isso é muito importante para o avanço da conquista dos direitos, é um

processo. Temos de continuar mobilizados. Sabemos que o projeto prevê esse

reajuste e todos os direitos a partir de março de 2011; não se trata de uma situação

imediata. Isso deve ser esclarecido. Mesmo assim, foi uma conquista da mobilização

da categoria. A maioria dos educadores são mulheres, e sempre digo que temos de

ocupar esses espaços ao lado dos homens para que a sociedade consiga avançar

nos seus direitos. Sem educação como prioridade, não vamos avançar. É nosso

compromisso estar juntos nesta Casa. Um abraço a todos.

O Deputado Padre João - Quero encerrar agradecendo a compreensão, o esforço e

o entendimento de todos os Deputados do PT, do PCdoB e do PMDB, companheiros

que também se esforçaram e acompanharam a luta dos funcionários da educação,

seja no interior, seja na Assembleia. Todos fizeram um grande esforço na luta para

aprimorar o projeto. Agradeço ao Líder do governo, Mauri Torres; à liderança do Sind-

UTE, à Bia, à Marilda, à Lecioni, à Feliciana. Parabenizo a todos pela condução, pela

sabedoria e pelo discernimento na condução de todo o processo.

Uma vez que não quero usar o tempo para discutir ou encaminhar o projeto do
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Tribunal de Justiça, gostaria de parabenizar também a Sandra, do Serjusmig; o

Robert, do Sinjus; e o Cláudio, do Sindojus. Parabéns pela conquista dessa

recomposição de 10,14%. Quero agradecer ao Presidente a intervenção que fez junto

ao Desembargador Sérgio Resende, ex-Presidente do Tribunal de Justiça, e, no

momento de transição, junto ao Desembargador Cláudio Costa, Presidente do

Tribunal de Justiça, que honraram o compromisso e enviaram uma mensagem a esta

Casa para podermos apreciar o projeto de lei, garantindo essa recomposição salarial

para os servidores do Tribunal de Justiça. Parabéns! Força na luta! Toda conquista é

fruto de luta. Temos ainda muito que conquistar. Sind-UTE, conte conosco. Estamos

de prontidão para aprimorarmos o projeto. Estamos aguardando, Sr. Presidente, a

convocação de V. Exa. e do Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira para

permitirmos os avanços indispensáveis, garantindo justiça aos trabalhadores e

trabalhadoras da educação. Perseverança na luta, companheiros e companheiras.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

trabalhadores do ensino, servidores da Justiça, assessores que estão conosco nesta

madrugada, senhores e senhoras que nos acompanham pela TV Assembleia, saúdo

a todos. Sr. Presidente, quero ainda saudar a Beatriz e, na sua pessoa, toda a

liderança do movimento.

Essa jovem tem, com sua juventude, inteligência em conduzir tão bem os interesses

da categoria. Quero também saudar a liderança do movimento e os servidores da

Justiça, que têm feito uma permanente vigília nesta Casa. Como dito pelo Deputado

Padre João, Líder do bloco, toda conquista é resultado de luta. Acredito que é dessa

forma que vamos, aos poucos, conseguindo alcançar, principalmente para a classe

trabalhadora, nesta Casa, as conquistas que tanto almejam. Sei que o projeto que

aqui está não atende na sua totalidade, aliás diria até que atende muito longe aquilo

que a categoria reivindica. De certa forma, o que percebemos no projeto é que é uma

troca de seis por meia dúzia. Ele não acrescenta absolutamente nada, uma vez que

apenas junta aquilo que já foi dado e conquistado em um só pacote para, de certa

forma, dizer que está sendo cumprida a lei e o piso nacional, quando, na verdade,

sabemos que não é bem isso o que está acontecendo.
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Tenho em minha mão quatro “contrachoques”. Um deles, no valor de R$517,00;

outro, no valor de R$960,00; outro, no valor de R$901,00; e um que extrapola tudo, é

uma fábula o que esta servidora ganha: R$1.371,03. Acredito que temos uma

situação muito delicada para tratar, que é a de conseguirmos, nesta Casa e pela luta

conjunta, oferecer aos trabalhadores a condição de uma remuneração justa. Se

quisermos, de fato, uma educação de qualidade, esta passa primeiro pelo

investimento, não em bons equipamentos materiais, mas em bons equipamentos

humanos. Não podemos nos esquecer de que são estes homens e estas mulheres

que têm a responsabilidade de formar o Brasil que estará aqui amanhã.

Como nosso tempo é exíguo e não queremos extrapolá-lo, para cumprirmos tudo o

que foi acordado, digo que também espero, assim como o Padre João, e todo o bloco

assim também espera, que, a partir deste momento em que começamos o processo

de votação, o projeto faça todo o caminho que tem de ser feito e retorne a este

Plenário a tempo de sua aprovação. Como também dito, estaremos aqui, sim,

dispostos a abrir mão dos jogos do Brasil, se assim for necessário, se assim for

exigido, garantindo à classe trabalhadora que aqui está que o bloco certamente

estará aqui, pronto para trabalhar e para aprovar este projeto.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Caro Deputado Vanderlei Miranda,

cumprimento V. Exa. não só pelo pronunciamento, mas em especial pela luta que

vem travando, com os companheiros do bloco, na construção de uma Minas melhor.

Cumprimento a todos os presentes, professores, dirigentes sindicais, pela aula que

passam a dar não só aos respectivos alunos mas em especial ao governo, que não

está acostumado com o debate, com o contraditório, que não aceita divergências, que

procura impor a censura e controlar a informação em Minas Gerais. Agindo dessa

forma, suspendeu o diálogo e mandou um projeto, porque acha que sua vontade é

bastante. A mesma coisa se moveu contra nós, do bloco. A nós foi apresentada a

seguinte situação: “Não apresentem emendas, porque tem de ser como S. Majestade

quer”. Aqui, juntos, o bloco parlamentar, os professores, os dirigentes, temos de

mostrar a este governo que os tempos de liberdade devem voltar a Minas Gerais.

Deputado Vanderlei Miranda, temos 19 membros do bloco. Do outro lado, na base

do governo, 58 Deputados. Que fique claro a todos que o que esta Casa faz é a
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vontade do governo. Se dá quórum ou não, é porque o governo determina; se recebe

ou não recebe emenda, é porque o governo determina; se aprova ou não aprova o

projeto ou as emendas, é porque o governo determina. Daqui para a frente, na

construção e na votação final do projeto e das emendas, ocorrerá o que o governo

determinar. A convocação das reuniões necessárias para apreciação depende da

Mesa, que é governista; a criação do quórum depende da base do governo.

Estaremos todos juntos, vigilantes nos rumos que o governo dará à tramitação deste

projeto daqui para a frente. Muito obrigado pelo aparte. Cumprimento V. Exa. mais

uma vez.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Agradeço o aparte ao Deputado Vanderlei

Miranda. A greve, nesses quase 50 dias, foi mais que um instrumento de

reivindicação dos direitos dos servidores. Ela significou a união da categoria dos

servidores públicos, dos professores do Estado de Minas Gerais. Isso foi

fundamental.

Queria tecer, em nome do Bloco PT-PMDB-PCdoB, o nosso orgulho a essa brava

categoria. Deixo aqui o nosso mais profundo sentimento de respeito. Vocês estão há

mais de 16 horas na Assembleia Legislativa reivindicando seus direitos. E vocês nem

estão querendo tanta coisa, apenas que uma lei seja cumprida. Já é lei federal. Vocês

querem que o piso seja cumprido, que é de praticamente dois salários mínimos. Isso

é muito pouco. Vocês merecem muito mais. A categoria tem de ser muito mais

valorizada. Foram mais de 16 horas dos sentimentos mais profundos de cobrança por

justiça. Isso é realmente muito bonito e nos orgulhamos de vocês.

As emendas apresentadas não são nossas, mas de vocês, do sindicato, do Sind-

UTE. Trago aqui o nosso reconhecimento a essa direção, em todas as subsedes do

Sind-UTE, em todas as regiões do Estado, pela mobilização, pela forma organizada

com que o movimento tem agido nas mobilizações, quando tive a possibilidade de

participar das caminhadas e das assembleias. Realmente temos de reconhecer a

mobilização dos servidores e deixar bem clara a disposição do Bloco PT-PMDB-

PCdoB de votar esse projeto. Estamos de plantão nos finais de semana, pode ser de

madrugada, pode ser durante o jogo do Brasil. Fazemos apelo à base de governo,

pois queremos votar o projeto, só que temos o direito legítimo e constitucional de
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fazer as mudanças e o aperfeiçoamento que o projeto tanto precisa. Queremos

melhorar o projeto e estamos aqui para fazer isso.

Estamos convocados, Sr. Presidente, para votar o projeto em qualquer horário, de

madrugada, de manhã, no horário do jogo do Brasil, domingo, sábado, segunda-feira,

e colocamo-nos à disposição para votar o projeto em dois turnos, mas não abrimos

mão de aperfeiçoá-lo, pois não podemos permitir que os servidores percam o direito

adquirido. Como disse, os servidores do Judiciário têm o vale-alimentação, o vale-

transporte, assim como os servidores da Assembleia Legislativa, do Tribunal de

Contas e do Ministério Público. Mas querem acabar com os direitos adquiridos dos

servidores da educação, como quinquênios e vários outros benefícios garantidos pela

legislação. Não podemos permitir que isso ocorra de maneira nenhuma. Todos

sabem, e não preciso repetir, que o salário do servidor, hoje, em Minas Gerais, é uma

das menores remunerações de todos os Estados da Federação. Mas Minas é um

Estado que tem uma das maiores economias, com mais de R$40.000.000.000,00, e o

servidor vem recebendo uma miséria, menos de um salário mínimo. Temos de fazer

justiça a essa categoria tão importante do nosso Estado. Fazemos apelo a todas as

lideranças, a todos os Deputados, para que possamos votar, modificando e

aperfeiçoando o projeto, a fim de não deixar que os servidores percam o pouco que

têm, e que possamos implementar o piso nacional, o que os servidores querem. Os

servidores não querem nada de mais, apenas a implementação do piso nacional da

educação e o cumprimento da lei federal.

Agradeço à Liderança do governo, Deputado Mauri Torres; ao Presidente,

Deputado Alberto Pinto Coelho; a todos os Deputados da Casa, de forma especial ao

nosso Bloco PT-PMDB-PCdoB, parabenizando-os. Deputado Vanderlei Miranda,

também parabenizo-o pelo pronunciamento, agradecendo-lhe o aparte. Então, de

forma especial, agradeço a todos vocês e à coordenação do Sind-UTE, à Bia, à

Marilda, à Lecioni, pois, de forma muito brava, essas mulheres estão ajudando a

transformar a educação.

Por coincidência, são três mulheres que estão ajudando a transformar a educação

em nosso Estado. Muito obrigado. Sempre falo que, sem luta, não há vitória. Vocês

estão de parabéns. Devem erguer a cabeça e ir à luta. Temos condições não só de
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garantir o piso, mas, de agora em diante, garantir que a educação não seja a mesma

em nosso Estado. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Também faço um registro, pois o

aprimoramento do projeto passa pelo acatamento das emendas apresentadas pela

categoria, que garantirão a preservação da carreira e os critérios de reajuste, para

que o piso salarial não seja entregue com uma mão e tirado com outra. São emendas

legítimas. A única forma que temos de aprová-las é irmos para a comissão e

garantirmos o quórum. Faço um apelo para que nós, Deputados e Deputadas,

façamos um pacto neste Plenário pela educação de Minas Gerais. Que tenhamos

plantão permanente, nos fins de semana e até nos jogos do Brasil, se necessário for,

para entregarmos o que há de mais merecido aos professores de Minas Gerais, ou

seja, um salário minimamente digno para continuarem a educar nossos filhos. Os

professores de Minas Gerais, por meio do seu sindicato, deram uma verdadeira aula

de cidadania a Minas Gerais. Muito obrigado.

Prorrogação da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno,

prorroga esta reunião por 15 minutos. Não há outros oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

As Emendas nºs 1 a 51 ao Projeto de Lei nº 4.689/2010 foram publicados na edição

de 25/6/2010.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto dezenove emendas do

Deputado Weliton Prado, que receberam os nºs 1 a 18 e 31; dezenove do Deputado

Padre João, que receberam os nºs 19 a 30 e 35 a 41; uma do Deputado Carlos

Gomes, que recebeu o nº 32; duas do Deputado Antônio Júlio, que receberam os nºs

33 e 34; uma do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que recebeu o nº 42; e nove do

Deputado Carlin Moura, que receberam os nºs 43 a 51, e, nos termos do § 2º do art.

188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com o projeto à Comissão de

Fiscalização Financeira, para parecer.

Questão de Ordem

O Deputado Mauri Torres - Cumprimento o Presidente, os demais colegas que
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estão em Plenário, os companheiros do Sind-UTE, com quem tivemos oportunidade

de nos reunir nesta semana, para busca de entendimento e votação desse projeto.

Cumprimento ainda o Líder da Oposição, Deputado Padre João. Estou ficando

abençoado pelo tanto que converso com o Padre João, na busca de entendimento e

de consenso para votarmos esse projeto tão importante para o povo mineiro. Tenho

conversado também com o Pastor Vanderlei Miranda, que faz parte do bloco da

Oposição. Discutindo o dia todo com pastor e padre, acho que conseguirei o reino

dos céus. Mas é importante deixar claro a todos que há um esforço do governo do

Estado. Como Líder do Governo, tenho ficado à disposição dos professores. Ficarei o

dia todo à disposição do Sind-UTE e da Oposição, para continuarmos discutindo e

buscando avanços para o projeto. É um projeto que, por questões regimentais, tem

de voltar à Comissão de Fiscalização Financeira, porque recebeu 51 emendas.

Esperamos buscar entendimento junto ao Sind-UTE e aos Deputados da Oposição,

para que possamos votar o projeto, que precisa estar publicado legalmente até o dia

30 de junho. O prazo é curto. Esperamos conseguir esses avanços. Durante a

discussão com o Sind-UTE, várias propostas foram colocadas; conseguimos acertar

algumas propostas importantes com a participação dos Deputados e do Sind-UTE.

Consegui, à tarde, com o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa,

junto ao governo, mais um avanço no projeto, ou seja, a sua vigência a partir de 1º de

janeiro do ano que vem. É mais uma demonstração da vontade do governo em

conversar. Comuniquei isso ao Deputado Padre João, Líder da Oposição, ao

Deputado Vanderlei Miranda, que tem participado das negociações, e aos demais

Deputados. E entrei em contato com a direção do Sind-UTE. Temos mais esse

avanço, que é uma demonstração de que o governo realmente tem interesse no

diálogo, valoriza a categoria. Estaremos amanhã ao lado dos Deputados, dos nossos

companheiros, envidando esforços na busca de entendimentos, que são importantes.

Se não avançamos muito, avançamos bastante. O sindicato havia reivindicado cinco

itens. Se não me falha a memória, com essa nova conquista da vigência da lei a partir

de 1º/1/2011, emenda que será encaminhada pelo governo, avançamos em três

itens. Isso contribui e demonstra o grande interesse do governo em buscar

entendimentos, para que, neste curto espaço de tempo, possamos votar esse projeto.
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Sou muito otimista; acredito no diálogo, na democracia, na sensibilidade de todos, no

interesse de todos. Estarei aqui, de plantão, não apenas amanhã, mas também, se

for preciso, ficarei aqui durante toda a semana para buscar esses entendimentos.

Peço a sensibilidade da categoria, do Sind-UTE e dos Deputados da Oposição, a fim

de que possamos, num conjunto maior, buscar entendimentos, que são importantes

para a categoria e para todos nós. Era o que gostaria de dizer, Sr. Presidente. Espero

estar aqui amanhã, com um objetivo único, ou seja, votar um projeto importante para

o povo da educação, para o povo mineiro. Muito obrigado a todos pela atenção e pelo

carinho.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.663/2010, do

Tribunal de Justiça, que reajusta os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário

do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade

do projeto. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira

opinam pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Declarações de Voto

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de parabenizar os servidores da educação, o

Serjusmig, o Sinjus e o Sindojus pela mobilização. Vocês estão de parabéns, estão

aqui até agora, é mais de 1 hora da manhã. O projeto é histórico e mostra a garra dos

sindicatos. Vocês conseguiram aprovar o projeto. O próprio Tribunal de Justiça

poderia cumprir a promessa de garantir o reajuste de 10% a partir do mês de janeiro.

Parabenizo e deixo aqui o nosso reconhecimento aos sindicatos. De forma muito

especial, parabenizo os servidores da educação, que deram uma verdadeira aula de

cidadania. Parabéns mesmo pela mobilização. É desse jeito que se faz. No País, se

baixarmos a cabeça, infelizmente os poucos direitos que temos vão por água abaixo.

A categoria é realmente muito firme, muito combativa, muito consciente dos seus

direitos. Vocês não estão aqui pedindo esmolas nem nada de mais: querem que uma

lei federal seja implementada no Estado, a qual trata do piso dos servidores da

educação; aliás, é muito pouco, são apenas R$1.312,00. Então fica aqui nosso
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reconhecimento a essa categoria, que realmente está de parabéns. Não pode

amolecer de forma alguma, porque conseguiu, pela primeira vez na história, garantir a

conscientização dos próprios estudantes e de seus pais, que compreenderam que

não há como um professor sobreviver recebendo menos que um salário mínimo; não

há como um professor sobreviver recebendo salário de fome, que não dá para pagar

nem as contas de água e de luz. Aliás, em nosso Estado, há grande contradição: a

alíquota do IPVA é mais cara; veículos com mais de 10 anos têm de pagar IPVA; o

ICMS da energia corresponde a 42% do valor da conta; a água é mais cara; tudo é

mais caro. A arrecadação do Estado é muito grande, mas, na hora de compensar os

servidores, na hora de valorizá-los, infelizmente o governo age da mesma forma feroz

como age na cobrança da tributação. Há quantos anos os servidores da educação

não recebem aumento? Há várias décadas praticamente, não há aumento real algum.

A situação da categoria é muito difícil. Esperamos que, a partir dessa mobilização,

dessa reorganização do conjunto dos servidores, o próximo Governador,

independentemente de quem for, ouça a categoria e a respeite. A educação não

ficará apenas nos discursos e nas falácias durante os pleitos eleitorais, porque,

depois de eleitos, os Governadores não têm peito para cumprir o que prometeram.

Não precisa prometer, mas, se o fizer, tem de cumprir, tem de honrar sua promessa.

É isto que os servidores têm de fazer: dialogar, apresentar programa de governo para

que os candidatos a Governador, independentemente de partido, assumam o

compromisso com a categoria, que, de fato, receberá reconhecimento e valorização.

Fica aqui nosso total apoio, nossa solidariedade. A luta tem de continuar com muita

firmeza. Sempre costumo citar o exemplo dos salários pagos a servidores em outros

Estados: no Distrito Federal, um professor recebe R$3.700,00. Podem até falar que é

porque Brasília é a Capital do País. Então vamos ao Acre ou ao Espírito Santo, em

que o salário inicial de professor é acima do piso nacional, são R$1.600,00 por 20

horas-aula e 10 aulas de planejamento. E olhem que são Estados muito menores,

cuja economia é muito pequena. Ao contrário, em Minas, uma das maiores

economias do País, os servidores recebem uma das piores remunerações.

Esperamos avançar; que haja a possibilidade de nossas emendas serem acatadas e

que o projeto seja apreciado e aprovado com alteração. Do jeito que está, não há
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como ser votado, porque, em médio prazo, os servidores perderão muito,

principalmente os que estão no meio da carreira. O projeto tem de ser para todos;

todos devem ser beneficiados pelo projeto, não só alguns. Esse é o entendimento da

categoria. Tenho a certeza de que vocês conseguirão. Muito obrigado.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, gostaria de aproveitar os

pouquíssimos minutos, até em razão do adiantado da hora, para parabenizar as

categorias dos servidores do Judiciário e da educação. Muitas vezes as pessoas

confundem base de governo com Oposição e com Deputados mais independentes.

Mas nós, do PV, temos votado de acordo com os interesses dos servidores.

Particularmente, tenho dado apoio integral às reivindicações dos servidores do Poder

Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e de todos os que merecem

salários mais justos no Estado. Não nos furtaremos a votar o projeto nos próximos

dias. Estaremos aqui de plantão, com todos os nossos compromissos adiados para

podermos votá-lo e, se preciso for, analisar todas as 51 emendas apresentadas. Não

seremos irresponsáveis em simplesmente votar uma emenda sem deixar de analisar

o seu conteúdo. Assim, Sr. Presidente, tenham os servidores a certeza de que esta

Casa dará uma resposta a altura. E aos servidores do Judiciário, como lhes tenho

dito, corremos contra o tempo. Votamos o projeto em prazo recorde na Comissão de

Administração Pública, como também o da educação. E assim faremos para que

todos os projetos sejam votados até terça-feira, prazo máximo estabelecido na lei. De

nossa parte, estaremos aqui para votar a favor dos servidores, para atender a seus

justos interesses e fazer com que o governo do Estado, no limite da sua

possibilidade, possa atender às reivindicações desses servidores.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando as extraordinárias de

logo mais, às 9 e às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a

ordinária de hoje, dia 24, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a

reunião.

* - Sem revisão do orador.
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ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

22/6/2010

Às 14h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Vanderlei Miranda e João Leite (substituindo o Deputado Fahim Sawan, por indicação

da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Vanderlei Miranda, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir, em audiência pública, as origens e as consequências da prática de “bullying”

no ambiente escolar, inclusive o que se refere aos direitos das crianças e dos

adolescentes. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

o Sr. Ananias Neves Ferreira, Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da

Criança e do Adolescente de Minas Gerais - Cedca -, e a Sra. Maria das Graças

Pedrosa Bittencourt, Superintendente de Educação Infantil e Fundamental,

representando Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação, 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. 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 (13) em que solicita sejam encaminhados ao Juiz de Direito e ao Promotor de

Justiça da Comarca de Abre-Campo cópia das notas taquigráficas da 34ª Reunião

Extraordinária, realizada em 21/6/2010, das fotos produzidas em Santa Margarida,

pela equipe desta Casa, do objeto de litígio do Processo Judicial nº 0003.08.026772-1

e pedido de providências para acompanharem a reintegração de posse emitida no

referido processo e tomarem outras medidas cabíveis, a fim de que a sentença

expedida produza os efeitos pretendidos; sejam encaminhados ao Cel. PM Geraldo
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Henrique Guimarães da Silva, Comandante da 12ª Região da PMMG em Ipatinga,

cópia das notas taquigráficas da 34ª Reunião Extraordinária e pedido de cópia das

fichas funcionais do policial militar Ronei Rodrigues da Cunha, lotado em Santa

Margarida, e de todos os registros de procedimentos e apurações relacionados com

sua conduta; sejam encaminhados à Corregedoria da PMMG, à Ouvidoria de Polícia

do Estado e ao Promotor de Justiça da Comarca de Abre-Campo cópias das notas

taquigráficas da 34ª Reunião Extraordinária e pedido de providências para

averiguarem as denúncias de abuso de autoridade e atos de violência contra

cidadãos cometidos pelo referido policial militar; sejam encaminhados ao Promotor de

Justiça e ao Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Caratinga o relatório e a transcrição

dos depoimentos colhidos na visita ao Presídio desse Município em 14/5/2010, as

notas taquigráficas da 35ª Reunião Extraordinária e pedido de providências para

concederem especial atenção às denúncias e às ações judiciais sobre violação a

direitos humanos no Presídio desse Município e para adotarem as medidas cabíveis

para garantir a segurança do Agente Penitenciário Sérgio Luiz Ferreira dos Santos e

de seus familiares; sejam encaminhados à Corregedoria da Secretaria de Defesa

Social e à Ouvidoria do Sistema Penitenciário do Estado cópia dessas notas

taquigráficas e pedido de providências para apurarem as denúncias relatadas sobre

violações a direitos humanos no Presídio de Caratinga; sejam encaminhados ao

Subsecretário de Administração Prisional - Suapi - cópia das referidas notas

taquigráficas e pedido de providências para: apurar as denúncias sobre violações a

direitos humanos no referido presídio; colher depoimentos dos presos transferidos do

Presídio de Caratinga para o de Ponte Nova; promover o retorno de Ponte Nova dos

presos com familiares em Caratinga; garantir a visita imediata de Eli Mendes Lacerda

Bontempo a seu filho, Luciano Mendes Bontempo, detento transferido de Ipatinga

para o Presídio de Caratinga, que há mais de 30 dias não tem contato com familiares;

assegurar que o Agente Penitenciário Luiz Fernando dos Santos não sofra

represálias administrativas por apresentar denúncias à Comissão; seja encaminhado

ao Prefeito de Caratinga pedido de providências para garantir o transporte através de

ônibus aos familiares dos internos no presídio local; sejam encaminhados ao Sr.

Gilberto Simão Melo, Delegado Regional desse Município, o relatório da visita ao
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presídio local em 14/5/2010, as notas taquigráficas da 35ª Reunião Extraordinária e

pedido de providências para garantir a agilidade dos inquéritos policiais relativos a

casos de abuso de autoridade, violências físicas e torturas nesse estabelecimento

prisional; sejam encaminhados à Corregedoria da Polícia Civil cópia das notas

taquigráficas da 36ª Reunião Extraordinária, realizada em 22/6/2010, e pedido de

providências para apurar as denúncias de desvio de conduta do Agente de Polícia

Vicente de Paula Lima do Nascimento no incidente ocorrido em maio de 2010,

envolvendo um policial militar e de possível ameaça ao Cabo Geraldo Cândido por

policiais civis em virtude desse incidente; sejam encaminhados à Corregedoria da

Polícia Militar cópia dessas notas taquigráficas e pedido de providências para que

seja aberto inquérito militar a fim de apurar a conduta do Major João Carlos

Figueiredo de Assis, por não ter liberado o Cabo PM Geraldo Cândido para prestar

esclarecimentos na Polícia Judiciária sobre o referido incidente; sejam encaminhados

ao Procurador-Geral de Justiça cópia dessas notas taquigráficas e pedido de

providências para a abertura de inquérito civil público destinado a apurar a conduta

do Major João Carlos Figueiredo de Assis; seja encaminhado ao Colegiado das

Corregedorias pedido de providências para a edição de uma resolução destinada a

uniformizar os procedimentos de apresentação de policiais civis e militares nos

inquéritos da Polícia Judiciária em que figuram como parte; seja encaminhado à

Corregedoria da Secretaria de Defesa Social pedido de cópias de documentos sobre

violações aos direitos humanos, especialmente práticas de tortura, no Presídio de

Caratinga, depoimentos de presos, exames de corpo de delito e relatórios de

apurações; Gustavo Valadares em que solicita sejam anexadas as notas taquigráficas

da reunião ao Projeto de Lei nº 3.969/2009, que dispõe sobre a política "antibullying"

por instituições de ensino e de educação infantil, públicas ou privadas, com ou sem

fins lucrativos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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 junho de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
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FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 23/6/2010

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Antônio

Júlio, Inácio Franco e Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, de

18/6/2010: ofícios do Sr. Alexandre Rodrigues de Oliveira, Coordenador-Geral do

Programa de Pesquisa em Saúde do CNPq (substituto); e da Sra. Rosani A. Araújo,

Coordenadora de Logística e Execução do Ministério da Ciência e Tecnologia. A

seguir, a Presidência comunica que estão abertos os prazos para apresentação de

emendas aos Projetos de Lei nºs 4.640 e 4.642/2010 até o dia 28/6/2010, e

4.668/2010 até o dia 12/7/2010. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

2.525/2008 (Deputado Lafayette de Andrada); 3.708/2009 (Deputado Inácio Franco) e

4.120/2010 (Deputado Agostinho Patrus Filho), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetosde Lei nºs 3.391, 3.777,

3.783, 3.785, 3.787, 4.047, 4.071, 4.085 e 4.086/2009; 4.135 a 4.138, 4.145, 4.146,

4.663 e 4.689/2010 são retirados da pauta, por determinação do Presidente da

Comissão, por não cumprirem pressupostos regimentais. Após discussão e votação,

são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos

Projetos de Lei nºs 3.784/2009 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça; e 4.670/2010 (relator: Deputado Inácio Franco); 3.786/2009 com a Emenda

nº 2 e pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:

Deputado Antônio Júlio, em virtude de redistribuição); 4.669 e 4.688/2010 (relator:

Deputado Lafayette de Andrada). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
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próxima reunião ordinária e para as reuniões extraordinárias da mesma data, às

14h30min e 20h30min, e do dia 24/6/2010, às 10 horas, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio - Inácio Franco - Jayro

Lessa - Lafayette de Andrada.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59/2010, EM

23/6/2010

Às 14h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Lafayette de

Andrada, Adelmo Carneiro Leão e Gil Pereira (substituindo o Deputado Zé Maia, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Lafayette de Andrada, 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 a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente

informa aos membros da Comissão que designou para relator o Deputado Zé Maia.

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

Proposta de Emenda à Constituição nº 59/2010 é retirada da pauta, por determinação

do Presidente, 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 extraordinária a ser realizada na mesma data,

às 19h15min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - Zé Maia - Gustavo Valadares - Adelmo Carneiro

Leão - Sebastião Costa.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/6/2010
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Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende e os Deputados Braulio Braz e Luiz Humberto Carneiro, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Braulio

Braz, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Luiz Humberto Carneiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de

redação final e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais

designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 179/2007, 2.626 e

2.821/2008, 3.576, 3.683, 3.705, 3.714, 3.732, 3.740, 3.775, 3.776, 3.923, 3.949,

4.018, 4.025, 4.067, 4.103 e 4.113/2009, 4.140, 4.261, 4.277, 4.296, 4.302, 4.306,

4.308, 4.309, 4.310, 4.311, 4.327, 4.367, 4.371, 4.376, 4.382, 4.398, 4.426/2010

(Deputado Luiz Humberto Carneiro); 4.401, 4.402, 4.403, 4.417, 4.418, 4.419, 4.422,

4.427, 4.428, 4.429, 4.430, 4.432, 4.433, 4.436, 4.440, 4.444, 4.449, 4.452, 4.453,

4.454, 4.457, 4.458, 4.463, 4.464, 4.467, 4.472, 4.473, 4.476, 4.477, 4.478, 4.480 e

4.484/2010 (Deputada Ana Maria Resende). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 179/2007, 2.626 e

2.821/2008, 3.576, 3.683, 3.705, 3.714, 3.732, 3.740, 3.775, 3.776, 3.923, 3.949,

4.018, 4.025, 4.067, 4.103 e 4.113/2009, 4.140, 4.261, 4.277, 4.296, 4.302, 4.306,

4.308, 4.309, 4.310, 4.311, 4.327, 4.367, 4.371, 4.376, 4.382 e 4.398/2010 (Deputado

Luiz Humberto Carneiro); 4.401, 4.402, 4.403, 4.417, 4.418, 4.419, 4.422, 4.426,

4.427, 4.428, 4.429, 4.430, 4.432, 4.433, 4.436, 4.440, 4.444, 4.449, 4.452, 4.453,

4.454, 4.457, 4.458, 4.463, 4.464, 4.467, 4.472, 4.473, 4.476, 4.477, 4.478, 4.480 e

4.484/2010, que receberam parecer por sua aprovação. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2010.

Mauri Torres, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - João Leite.
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ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/6/2010

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauri Torres,

João Leite (substituindo a Deputada Ana Maria Resende por indicação da Liderança

do BSD) e o Deputado Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Dimas Fabiano,

por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Mauri Torres, 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

discutir e votar pareceres em fase de redação final e suspende a reunião. Às

17h32min, são reabertos os trabalhos, com as presenças da Deputada Ana Maria

Resende, dos Deputados Gil Pereira (substituindo o Deputado Dimas Fabiano, por

indicação da Liderança do BSD) e Lafayette de Andrada. A Presidente, Deputada Ana

Maria Resende, prorroga a reunião por mais 2 horas e suspende os trabalhos. Às

18h27min, são reabertos os trabalhos com a presença da Deputada Ana Maria

Resende, dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Dimas

Fabiano, por indicação da Liderança do BSD) e Luiz Humberto Carneiro. A

Presidência acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.663/2010 e designa o

Deputado Luiz Humberto Carneiro como relator da matéria. 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 4.663/2010. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os

membros da Comissão para as próximas reuniões extraordinárias do dia 28 de junho,

segunda-feira, às 11 e às 20 horas, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Ademir Lucas - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
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16ª LEGISLATURA, EM 25/6/2010

Às 17h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Inácio Franco, Lafayette de Andrada e Tiago Ulisses

(substituindo o Deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da Liderança do

BSD), membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados

Carlos Mosconi e Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Suspende-se a

reunião. Às 18h26min são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Zé

Maia, Adelmo Carneiro Leão, Inácio Franco, Lafayette de Andrada, Tiago Ulisses

(substituindo o Deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da Liderança do

BSD), Gustavo Valadares (substituindo o Deputado Jayro Lessa, por indicação da

Liderança do DEM) e Padre João (substituindo o Deputado Antônio Júlio, por

indicação da Liderança do PMDB-PT-PCdoB), membros da supracitada Comissão.

Estão presentes também os Deputados Sargento Rodrigues e Weliton Prado. Passa-

se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão

do parecer do relator, Deputado Lafayette de Andrada, que conclui pela aprovação,

no 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.689/2010 na forma do vencido no 1º turno, com as

Emendas nºs 1 e 2 ao vencido, são apresentadas as Propostas de Emendas nºs 1 a

16 pelo Deputado Weliton Prado. Após discussão e votação, é aprovado o parecer,

salvo as propostas de emendas. Submetidas a votação, são rejeitadas as propostas

de emendas. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Zé Maia, que

conclui pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 60/2010 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas

nºs 1 a 5, e pela rejeição das Emendas nºs 6 e 7, todas da Comissão de

Administração Pública, são apresentadas as Propostas de Emendas nºs 1, 4 a 10

pelo Deputado Sargento Rodrigues. Após discussão e votação, é aprovado o parecer,

salvo as propostas de emendas. Submetidas a votação, são rejeitas as propostas de
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emendas. 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 28/6/2010, às 11h15min, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrus Filho - Inácio Franco - Lafayette de Andrada

- Gustavo Corrêa.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 28/6/2010

Às 11h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia,

Agostinho Patrus Filho, Inácio Franco, Lafayette de Andrada e Gustavo Corrêa

(substituindo o Deputado Jayro Lessa, por indicação da Liderança do Dem), membros

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé

Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. Suspende-se a reunião. Às 13h10min

são reabertos os trabalhos. 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 Complementar nº 60/2010 e o Projeto de Lei

nº 4.485/2010 são retirados da pauta por determinação do Presidente da Comissão,

por não cumprirem 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 as reuniões extraordinárias hoje às

20h15min e do dia 29/6/2010, às 9, 14 e 20 horas, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2010.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Lafayette de Andrada - Agostinho

Patrus Filho - Jayro Lessa.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.171/2010

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação aos trechos de rodovia que especifica.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas nºs 1 a 4, que

apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,

nos termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.171/2010 tem por escopo dar denominação a 25 trechos

rodoviários.

Durante sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou quatro

emendas com a finalidade de alterar a redação do inciso II, por se tratar de trecho

denominado pelas Leis nºs 18.369 e 18.370, de 2009; do inciso XVI, para substituição

do Município de Luz por Pains; do inciso XXII, porque o trecho já possui

denominação, dada pela Lei nº 17.622, de 2008; e do inciso XXV, para substituir a

BR-681 pela BR-381.

Passamos a discorrer sobre os homenageados, considerando as alterações

propostas pela Comissão de Constituição e Justiça, e por ordem dos incisos do art. 1º

da proposição.

O inciso I dá a denominação de Engenheiro Antônio Moreira Filogônio ao trecho da

Rodovia MG-050 que liga o entroncamento de Formiga ao entroncamento de

Capitólio, no Município de Passos. Antônio Moreira Filogônio iniciou sua carreira

profissional como Engenheiro Civil no Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais – DER-MG – no ano de criação dessa autarquia, 1946. Até

sua aposentadoria, em 1982, ocupou os cargos de Chefe da 20ª Coordenadoria

Regional, Chefe de Seção na Diretoria de Construção, Diretor de Divisão de Estudos

e Projetos e Chefe do Grupo de Projetos na Diretoria de Projetos. Teve atuação

relevante na construção da Rodovia MG-050, que liga Belo Horizonte, Formiga e
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Passos. Natural de Pedro Leopoldo, faleceu em 1998.

O inciso II dá a denominação de Engenheiro Luiz Henrique Guimarães ao trecho da

Rodovia MG-311 compreendido entre o entroncamento da BR-116 – Pescador/Nova

Módica. Um ano após sua formatura, Luiz Henrique Guimarães foi admitido no DER-

MG como Engenheiro Civil. Ocupou, em seguida, a função de Chefe da 23ª

Coordenadoria Regional, em Governador Valadares, por 11 anos, de onde se

transferiu para Ubá e, posteriormente, coordenou serviços em todo o Estado de

Minas Gerais. Foi nomeado Chefe da 5ª Coordenadoria Regional, em Ubá; da 1ª

Coordenadoria Regional, em Belo Horizonte; do Serviço de Conservação da Diretoria

de Manutenção; da 3ª, 5ª e 6ª Inspetorias Regionais de Manutenção; e do 10ª Distrito

Regional de Manutenção. Em 1988, foi reconduzido à Chefia da 23ª Coordenadoria

Regional, onde trabalhou até se aposentar, em 1998. Na defesa da classe, foi Vice-

Presidente da Cooperativa dos Servidores do DER-MG. Profissional dedicado,

sempre trabalhou arduamente, sendo um dos responsáveis pela implantação da rede

rodoviária da região de Governador Valadares. Natural de Viçosa, faleceu em 2000.

O inciso III dá a denominação de Engenheiro Luiz Otávio Gonçalves ao trecho da

Rodovia MG-133 compreendido entre o entroncamento da Rodovia MG-353, no

Município de Coronel Pacheco, e o entroncamento da Rodovia MGC-265, passando

pelo entroncamento de Piau, Tabuleiro e Rio Pomba. Formado pela Escola de

Engenharia de Juiz de Fora, Luiz Otávio Gonçalves foi admitido no DER-MG em

1958, com lotação na 5ª Coordenadoria Regional, em Ubá. Em 1960, foi nomeado

Chefe da 9ª Coordenadoria Regional, em Curvelo, e, em 1969, transferiu-se para a

30ª Coordenadoria Regional, em Juiz de Fora. Natural de Petrópolis, Estado do Rio

de Janeiro, faleceu em 1989.

O inciso IV dá a denominação de Engenheiro Maurício Bizzoto ao trecho da

Rodovia MG-050 que liga o entroncamento da Rodovia MG-431, no Município de

Itaúna, ao entroncamento da BR-494B, no Município de Divinópolis. Formado pela

Escola de Engenharia da UFMG, Maurício Bizzoto ingressou no DER-MG em 1952.

Em 1957, já respondia pela chefia da 3ª Coordenadoria Regional, em Pará de Minas,

e foi nomeado Chefe da Seção de Controle e Fiscalização e da 8ª Coordenadoria

Regional, em Diamantina. A partir de 1959, passou a Chefe da Seção de Controle e
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Fiscalização, Chefe do Serviço de Assistência aos Municípios e Assessor de

Engenharia do Diretor-Geral e do Diretor de Obras. Teve participação expressiva na

implantação da rede rodoviária mineira por meio do seu trabalho na Inspetoria de

Construção e como Diretor de Obras. Natural de Belo Horizonte, faleceu em 1990.

O inciso V dá a denominação de Engenheiro Ricardo Fernandes Motta ao trecho da

Rodovia MG-040 que liga Belo Horizonte a Brumadinho. Formado pela Escola de

Engenharia Kennedy, Ricardo Fernandes Motta foi admitido como Engenheiro Civil

diarista na 9ª Coordenadoria Regional, em Curvelo. Em 1973, foi nomeado Chefe da

27ª Coordenadoria Regional, em Pedra Azul, e, posteriormente, Chefe da 16ª

Coordenadoria Regional, em Oliveira. Em 1978, foi habilitado por concurso público

para exercer o cargo de Engenheiro Civil do quadro permanente da autarquia,

passando a Assessor Técnico na Diretoria de Manutenção e Chefe de Divisão de

Fiscalização na Diretoria de Operação de Via. Posteriormente, transferiu-se para a

Diretoria de Manutenção. Natural de Belo Horizonte, faleceu em 2003.

O inciso VI dá a denominação de Engenheiro Cláudio Carvalho ao trecho da

Rodovia LMG-843 que liga o entroncamento da BR-369 ao entroncamento da BR-

381, passando por Santana do Jacaré. Admitido em 1967 como Desenhista, Cláudio

Carvalho passou, também por meio de concurso público, cinco anos depois, ao cargo

de Engenheiro. Depois, foi nomeado Chefe da 21ª Coordenadoria Regional, em

Jequitinhonha, da 29ª Coordenadoria Regional, em Manhumirim, da 17ª

Coordenadoria Regional, em Ponte Nova, e da 20ª Coordenadoria Regional, em

Formiga; de Serviço de Apoio Técnico de Engenharia do 2º Distrito Regional, em

Curvelo, de Coordenação Distrital no 1º Distrito Regional de Manutenção, em Montes

Claros, e de Coordenação Distrital no 8º Distrito Regional de Manutenção, em

Barbacena. Natural de Perdões, faleceu em 1993.

O inciso VII dá a denominação de Engenheiro Domingos Buzzatti ao trecho da

Rodovia MG-275 que liga o Município de Lagoa Dourada (entroncamento da BR-383)

ao Município de Carandaí (entroncamento da BR-040). Ao ser admitido no DER-MG,

em 1946, Domingos Buzzatti foi designado Diretor da Divisão de Construção e, em

seguida, Assistente-Geral, Chefe do Serviço de Planejamento e da Divisão de

Mecanização, Diretor de Divisão de Estudos e da Divisão de Estudos e Projetos.
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Natural de São João del-Rei, faleceu em 2003.

O inciso VIII dá a denominação de Engenheiro Luiz Natali Baccarini à Rodovia MG-

155, que liga o Município de Jeceaba ao entroncamento da BR-383. O homenageado

iniciou sua carreira no DER-MG em 1952, admitido como Engenheiro. Em 1969, foi

nomeado Chefe de Seção Técnica da 4ª Coordenadoria Regional, em Barbacena,

onde permaneceu até 1972. A partir de 1974, foi nomeado Assessor Técnico na

Assessoria de Planejamento e Coordenação e Chefe do Serviço de Trânsito na

Diretoria de Manutenção. Em 1976, passou a compor a Junta Administrativa de

Recursos de Infrações da autarquia como membro efetivo e, no ano seguinte,

Assessor Técnico na Diretoria de Manutenção. Natural de São João del-Rei, faleceu

em 1992.

O inciso IX dá a denominação de Engenheiro Fernando de Castro Santos ao trecho

da Rodovia MG-030 que liga o Município de Nova Lima ao entroncamento da MG-

440, no Município de Ouro Preto. A carreira do homenageado no DER-MG iniciou-se

em 1946, quando foi admitido como Auxiliar Administrativo. Três anos depois, passou

a Topógrafo e, em 1952, foi enquadrado como Engenheiro Civil. A partir de 1963, foi

nomeado Chefe de Seção, de Serviço e, posteriormente, da Divisão de Pontes e

Estruturas da Diretoria de Projetos, onde prestou serviços até aposentar-se, em 1989.

Natural de Barbacena, faleceu em 1998.

O inciso X dá a denominação de Engenheira Elza Maria Chartuni Teixeira ao trecho

da Rodovia LMG-850 que liga o entroncamento da BR-120, no Município de Ubá, ao

entroncamento da MG-285, no Município de Sobral Pinto. Admitida como Engenheira

Civil diarista no DER-MG, em 1977, Elza Maria Chartuni Teixeira foi aprovada, no ano

seguinte, em concurso público para Engenheira Civil. A partir daí, foi nomeada

Assessora Técnica, Chefe de Equipe Setorial e de Grupo de Projetos na Diretoria de

Projetos. Depois, ocupou o cargo de Assessora-Chefe da Assessoria de Assistência

Técnica aos Municípios. Natural de Tocantins, faleceu em 1999.

O inciso XI dá a denominação de Engenheiro Berillo José da Rocha ao trecho da

Rodovia MG-353 que liga o entroncamento da MG-285, no Município de Piraúba, ao

Município de Rio Novo. Formado pela Escola de Engenharia de Juiz de Fora, Berillo

José da Rocha foi admitido no DER-MG, em 1958, como Engenheiro Civil. Em 1963,
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foi nomeado Chefe da 4ª CRG, em Barbacena. Em 1965, assumiu o cargo de Chefe

da 5ª Coordenadoria Regional. A seguir, foi nomeado Chefe do 6º Escritório Especial

de Obras da 9ª Inspetoria de Construção e da 30ª Coordenadoria Regional, em Juiz

de Fora, quando foi nomeado Diretor de Projetos, ocupando o cargo até sua

aposentaria, em 1995. Natural de Juiz de Fora, faleceu em 2008.

O inciso XII dá a denominação de Engenheiro Aymoré Dutra Filho ao trecho da

Rodovia MG-050 que liga o entroncamento da BR-494, no Município de Divinópolis,

ao entroncamento para o Município de Formiga. O homenageado ingressou no DER-

MG, em 1951, como Engenheiro Fiscal de Construção, na 20ª Coordenadoria

Regional, em Formiga, passando, em seguida, a Chefe da 2ª Coordenadoria

Regional, em Guanhães, da 3ª Coordenadoria Regional, em Pará de Minas, e do

Serviço de Planejamento e Assistente de Administração IV. Em 1964, foi nomeado

Secretário-Geral do DER-MG e, em 1966, Assistente do Diretor-Geral. Em 1968, foi

indicado membro do Conselho Rodoviário, como representante do DNER. Ocupou

ainda a chefia do 6º Distrito Rodoviário Federal do DNER, tendo sido também Chefe

de Gabinete do Diretor-Geral, Chefe de Gabinete do Ministério dos Transportes,

Coordenador-Geral do Consórcio Espa-Ingeroute e Coordenador do Projeto de

Ligação Ferroviária Sul-Mato Grosso-Norte Paraná. Em 1980, foi encarregado pelo

Ministério dos Transportes de coordenar o projeto e a implantação do metrô de Belo

Horizonte, organizando o Demetrô, órgão do qual foi Presidente. Natural de Belo

Horizonte, faleceu em 2003.

O inciso XIII dá a denominação de Engenheiro Idsel Costa Martins ao trecho da

Rodovia MG-424 que liga o entroncamento para o Município de Pedro Leopoldo ao

entroncamento da BR-040, no Município de Sete Lagoas. Em 1955, Idsel Costa

Martins foi admitido no DER-MG como Auxiliar Administrativo. Após sua formatura

pela Escola de Engenharia da UFMG, foi enquadrado como Engenheiro, em 1957, e,

posteriormente, nomeado Chefe do Serviço de Sondagem e dos Trabalhos de

Campo. A partir de 1963, foi nomeado Chefe de Seção da Divisão de Pesquisas

Tecnológicas, Chefe de Grupo de Projetos e Diretor de Projetos. Foi Vice-Diretor-

Geral entre 1983 e 1984. Natural de Belo Horizonte, faleceu em 1992.

O inciso XIV dá a denominação de Engenheiro Geraldo Magela Lobato ao trecho da



____________________________________________________________________________
1535

Rodovia MG-420 que liga o entroncamento da MG-060, no Município de Pompéu, à

ponte sobre o rio Paraopeba. Admitido como Engenheiro Civil na 26ª Coordenadoria

Regional, em Paracatu, em 1972, foi nomeado Chefe do 9º Escritório Especial de

Obras e, em 1973, da 9ª Coordenadoria Regional, em Curvelo, onde permaneceu até

1976. Nesse ano, passou a Chefe da 5ª Inspetoria Regional de Manutenção e, em

seguida, a Chefe de Coordenação Distrital do 2º Distrito Regional de Manutenção.

Natural de Pompéu, faleceu em 1995.

O inciso XV dá a denominação de Engenheiro Gerardo Martins Guerra ao trecho da

Rodovia LMG-654 que liga o Município de Coração de Jesus ao entroncamento da

BR-365, no Município de Montes Claros. Admitido no DER-MG como Inspetor da 7ª

Inspetoria de Conservação e Melhoramentos, Gerardo Martins Guerra foi nomeado,

no ano seguinte, Chefe do 7º Distrito Regional de Manutenção. Posteriormente,

ocupou a função de Engenheiro Assistente em Montes Claros e de Assistente de

Divisão. Em 1950, foi designado para instalar a 12ª Coordenadoria Regional, em

Itabira, e, no ano seguinte, foi nomeado o primeiro Chefe da 6ª Coordenadoria

Regional, em Montes Claros. Transferido para a sede, em Belo Horizonte, foi

designado Superintendente da Estação Rodoviária de Belo Horizonte, Chefe do

Serviço de Pavimentação, da Divisão de Obras, da Divisão Administrativa e Assessor

Técnico da Diretoria-Geral. Em 1964, passou a ocupar a função de Chefe da

Comissão Especial de Obras da Estação Rodoviária de Belo Horizonte. Foi ainda

Presidente do Conselho de Transporte Coletivo Intermunicipal por mais de sete anos.

Natural de Ouro Preto, faleceu em 1993.

O inciso XVI dá a denominação de Engenheiro Jaime Fonseca ao trecho da

Rodovia MG-439 que liga o entroncamento da BR-354, no Município de Arcos, ao

entroncamento da MG-170, no Município de Pains. Admitido como Engenheiro Civil

em 1967, no ano seguinte, Jayme Fonseca foi aprovado em concurso para

engenheiro do quadro estatutário permanente. A partir daí, foi nomeado Chefe da 14ª

Coordenadoria Regional, em Patos de Minas, da 1ª Inspetoria Regional na Diretoria

de Manutenção e da Inspetoria de Construção na Diretoria de Construção. Natural de

Arcos, faleceu em 1990.

O inciso XVII dá a denominação de Engenheiro Leonice Gabriel Mourão à Rodovia
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LMG-782, que liga o entroncamento da BR-365, no Município de Monte Carmelo, ao

lago de Nova Ponte. Formado pela Escola de Engenharia da UFMG em 1949,

Leonice Gabriel Mourão foi admitido como Engenheiro no DER-MG, em 1952,

atuando na 18ª Coordenadoria Regional, em Monte Carmelo, onde exerceu a chefia

da unidade. No ano seguinte, foi nomeado Chefe da 11ª Coordenadoria Regional, em

Uberlândia, e, em seguida, passou a ocupar a chefia da 25ª Coordenadoria Regional,

em Uberaba, e da 12ª Coordenadoria Regional, em Itabira. A partir de 1957, já

atuando em Belo Horizonte, foi nomeado Chefe do Serviço de Conservação, do

Serviço de Assistência Técnica e Assessor Técnico da Diretoria de Manutenção.

Natural de Diamantina, faleceu em 1991.

O inciso XVIII dá a denominação de Engenheiro Múcio Luiz do Amaral ao trecho da

Rodovia MG-314, que liga o entroncamento da BR-120, no Município de São João

Evangelista, ao Município de Coroaci. Contratado pelo DER-MG como Desenhista,

Múcio Luiz do Amaral foi enquadrado, em 1961, como Engenheiro Auxiliar na 2ª

Coordenadoria Regional, em Guanhães. Até sua aposentadoria, em 1990, atuou

como Chefe da 2ª Coordenadoria Regional, da 12ª Coordenadoria Regional, em

Itabira, do Serviço de Melhoramentos, da 1ª Inspetoria Regional e da Divisão de

Equipamento e Material. Foi ainda membro do Grupo de Trabalho de Conservação e

Inspetor Regional na Diretoria de Manutenção. Natural de São João Evangelista,

faleceu em 1997.

O inciso XIX dá a denominação de Engenheiro Sílvio de Freitas à Rodovia MG-442,

que liga o Município de Belo Vale ao entroncamento da BR-040, no Município de

Itabirito. Formado pela Escola de Engenharia de Minas Gerais em 1945, Sílvio de

Freitas foi contratado pelo DER-MG em 1946 e, posteriormente, ocupou a função de

Diretor da Divisão de Construção de Estradas. A partir de 1952, foi nomeado

Assistente Técnico do Diretor-Geral, Chefe do Serviço de Tráfego na Diretoria de

Manutenção e do Serviço de Assistência Rodoviária aos Municípios. Natural de

Conselheiro Lafaiete, faleceu em 1992.

O inciso XX dá a denominação de Engenheiro Waldemiro Lourenço à Rodovia

LMG-821, que liga o entroncamento da MG-050 ao povoado Serra Azul, no Município

de Mateus Leme. Engenheiro admitido pela Secretaria de Viação e Obras Públicas
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em 1955, Waldemiro Lourenço ocupou a Chefia da 12ª Circunscrição, localizada em

Pará de Minas, entre 1968 e 1974. Neste ano, foi colocado à disposição do DER-MG

e passou a fazer parte do quadro de pessoal do órgão. Foi nomeado Assessor

Técnico dois anos depois. Lotado na Diretoria de Manutenção, trabalhou como

Engenheiro Calculista no Serviço de Arquitetura e Paisagismo. Ocupou vários cargos

na Associação dos Engenheiros do DER-MG, desde sua criação, em 1980. Possuía

espírito afável e atencioso, destacando-se no trato com todos que o procuravam,

ajudando-os e criando inúmeras amizades. Dono de personalidade autêntica e

austero nos hábitos, é considerado pelos que o conheceram exemplo de pessoa

dotada de singulares virtudes, tanto de coração como de espírito. Natural de Belo

Horizonte, faleceu em 2008.

O inciso XXI dá a denominação de Moacir Aurélio Pinto ao trecho da AMG-0405

que liga o Município de Santana dos Montes ao entroncamento da BR-040, no

Município de Cristiano Otôni. O homenageado iniciou suas atividades no DER-MG na

1ª Coordenadoria Regional, em Belo Horizonte, onde permaneceu durante sete anos,

transferindo-se, em 1972, para a antiga Diretoria de Construção, hoje Diretoria de

Infraestrutura Rodoviária. Logo passou a trabalhar na Diretoria de Projetos – Serviço

de Avaliação de Imóveis, onde permaneceu até ser transferido para o 3º Escritório

Especial de Obras, em Belo Horizonte. Em 1984, retornou à Diretoria de Projetos,

unidade na qual permaneceu até sua aposentadoria, em 1993, como Agente

Administrativo. Acompanhava a implantação das rodovias desde o início, percorrendo

uma grande extensão do território mineiro no exercício de suas atividades,

constatando as dificuldades dos servidores do interior e reportando-as aos setores

responsáveis. Para cumprir a sua missão em face da falta de recursos suficientes,

usava de muito entusiasmo, criatividade e boa vontade em suas atividades diárias.

Faleceu em 1996.

O inciso XXII dá a denominação de Engenheiro Odilon de Araújo Couto ao trecho

da Rodovia MG-452 compreendido entre o entroncamento da BR-040, no Município

de Santos Dumont, e o entroncamento da MGC-265, no Município de Mercês. Em

1958, Odilon de Araújo Couto iniciou sua carreira no DER-MG como Engenheiro

Chefe da 4ª Coordenadoria Regional, em Barbacena, sendo, posteriormente,
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nomeado Chefe da 5ª Coordenadoria Regional, em Ubá, Engenheiro Assistente,

Chefe da 4ª Coordenadoria Regional e Diretor de Pessoal. Integrou ainda a Chefia do

Grupo de Trabalho de Conservação e foi Diretor Superintendente da Derminas –

Sociedade Civil de Seguridade Social. Faleceu em 2001.

O inciso XXIII dá a denominação de Engenheiro Euler Rocha à Rodovia MG-429,

que liga os Municípios de Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte. Admitido no

DER-MG em 1946 como Engenheiro Auxiliar, Euler Rocha foi nomeado para a Chefia

da 8ª Coordenadoria Regional, em Diamantina. Em 1947, foi transferido para a Chefia

do 2º Distrito Regional de Manutenção. Depois disso, foi nomeado Assistente de

Divisão e Chefe da 9ª Coordenadoria Regional, em Curvelo, da 3ª Coordenadoria

Regional, em Pará de Minas, Assistente de Divisão e Chefe da 1ª Coordenadoria

Regional, em Belo Horizonte. Em 1972, passou a Chefe de Inspetoria de Construção,

na Diretoria de Construção. Presidiu ainda a Coopeder. Natural de Formiga, faleceu

em 1994.

O inciso XXIV dá a denominação de Dr. João Batista Soares dos Santos ao trecho

da Rodovia MG-132 que liga o entroncamento da MG-482, no Município de Catas

Altas da Noruega, ao Município de Lamim. Admitido no DER-MG em 1947 como

Pagador, João Batista Soares dos Santos foi nomeado em 1952 para o cargo de

Auxiliar Administrativo. Em 1955, após se formar em Direito pela UFMG, ingressou no

cargo de Advogado, prestando serviços na Diretoria Jurídica na área de

desapropriação. Ali galgou todos os cargos, até chegar a Diretor Jurídico do DER-

MG. Nutria grande ligação afetiva com o Município de Lamim, terra de seus

familiares, onde cultivou muitas amizades por sua capacidade de ajudar quem o

procurasse, pois prestava serviços advocatícios gratuitos aos carentes da região, com

sinceridade e solicitude. Nascido em Itaúna, faleceu em 2008.

O inciso XXV dá a denominação de Dr. Bráulio Henrique Diniz ao trecho da Rodovia

MG-040 que liga o Município de Crucilândia ao entroncamento da BR-381, no

Município de Itaguara. Bráulio Henrique Diniz iniciou sua carreira no DER-MG, em

1973, como Agente Administrativo na Diretoria Jurídica. Formado em Direito pela

UFMG, ingressou no Quadro de Advogados e foi nomeado Assessor Jurídico da

Diretoria de Pessoal. Em 1986, foi transferido para a Chefia da Assessoria de
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Orientação e Controle. Foi, ainda, membro do Conselho de Transporte Coletivo

Intermunicipal e Metropolitano do DER-MG e eleito, em 2002, para a diretoria do

Sindicato dos Trabalhadores do órgão e para Conselheiro da Cooperativa da

autarquia. Natural de Belo Horizonte, faleceu em 2004.

Consideramos que todas as denominações propostas são meritórias, uma vez que

demonstram o reconhecimento da população aos serviços prestados pelos

homenageados.

Por fim, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, que contempla as

alterações propostas pela Comissão de Constituição e Justiça e promove a

adequação do texto do projeto à técnica legislativa.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.171/2010, em turno

único, na forma do Substitutivo nº 1 e pela rejeição das Emendas nºs 1 a 4,

apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá denominação aos trechos de rodovia que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam denominados como segue os seguintes trechos de rodovias

estaduais:

I – Engenheiro Antônio Moreira Filogônio o trecho da Rodovia MG-050 que liga o

entroncamento para o Município de Formiga ao entroncamento para o Município de

Capitólio;

II – Engenheiro Luiz Henrique Guimarães o trecho da Rodovia MG-311

compreendido entre o entroncamento da BR-116 e o Município de Nova Módica;

III – Engenheiro Luiz Otávio Gonçalves o trecho da Rodovia MG-133 compreendido

entre o entroncamento da Rodovia MG-353, no Município de Coronel Pacheco, e o

entroncamento da Rodovia MGC-265, no Município de Rio Pomba;

IV – Engenheiro Maurício Bizzoto o trecho da Rodovia MG-050 que liga o

entroncamento da Rodovia MG-431, no Município de Itaúna, ao entroncamento da

BR-494B, no Município de Divinópolis;

V – Engenheiro Ricardo Fernandes Motta o trecho da Rodovia MG-040 que liga o
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Município de Belo Horizonte ao Município de Brumadinho;

VI – Engenheiro Cláudio Carvalho a Rodovia LMG-843, que liga o entroncamento

da BR-369, no Município de Campo Belo, ao entroncamento da BR-381, no Município

de Santo Antônio do Amparo;

VII – Engenheiro Domingos Buzzatti o trecho da Rodovia MG-275 compreendido

entre o entroncamento da BR-383, no Município de Lagoa Dourada, e o

entroncamento da BR-040, no Município de Carandaí;

VIII – Engenheiro Luiz Natali Baccarini a Rodovia MG-155, que liga o Município de

Jeceaba ao entroncamento da BR-383, no Município de São Braz do Suaçuí;

IX – Engenheiro Fernando de Castro Santos o trecho da Rodovia MG-030 que liga

o Município de Nova Lima ao entroncamento da MG-440, no Município de Ouro Preto.

X – Engenheira Elza Maria Chartuni Teixeira a Rodovia LMG-850, que liga o

entroncamento da BR-120, no Município de Ubá, ao entroncamento da MG-285, no

Município de Sobral Pinto;

XI – Engenheiro Berillo José da Rocha o trecho da Rodovia MG-353 que liga o

entroncamento da MG-285, no Município de Piraúba, ao Município de Rio Novo;

XII – Engenheiro Aymoré Dutra Filho o trecho da Rodovia MG-050 que liga o

entroncamento da BR-494, no Município de Divinópolis, ao entroncamento para o

Município de Formiga;

XIII – Engenheiro Idsel Costa Martins o trecho da Rodovia MG-424, que liga o

entroncamento para o Município de Pedro Leopoldo ao entroncamento da BR-040, no

Município de Sete Lagoas;

XIV – Engenheiro Geraldo Magela Lobato o trecho da Rodovia MG-420 que liga o

entroncamento da MG-060, no Município de Pompéu, à ponte sobre o Rio

Paraopeba;

XV – Engenheiro Gerardo Martins Guerra o trecho da Rodovia LMG-654 que liga o

Município de Coração de Jesus ao entroncamento da BR-365, no Município de

Montes Claros;

XVI – Engenheiro Jaime Fonseca o trecho da Rodovia MG-439 que liga o

entroncamento da BR-354, no Município de Arcos, ao entroncamento da MG-170, no

Município de Pains;
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XVII – Engenheiro Leonice Gabriel Mourão a Rodovia LMG-782, que liga o

entroncamento da BR-365, no Município de Monte Carmelo, ao lago de Nova Ponte;

XVIII – Engenheiro Múcio Luiz do Amaral a Rodovia MG-314, que liga o

entroncamento da BR-120, no Município de São João Evangelista, ao entroncamento

da MGC-259, no Município de Coroaci;

XIX – Engenheiro Sílvio de Freitas a Rodovia MG-442, que liga o Município de Belo

Vale ao entroncamento da BR-040, no Município de Itabirito;

XX – Engenheiro Waldemiro Lourenço a Rodovia LMG-821, que liga o

entroncamento da MG-050 ao povoado Serra Azul, no Município de Mateus Leme;

XXI – Moacir Aurélio Pinto o trecho da AMG-0405 que liga o Município de Santana

dos Montes ao entroncamento da BR-040, no Município de Cristiano Otôni;

XXII – Engenheiro Odilon de Araújo Couto o trecho da Rodovia MG-452

compreendido entre o entroncamento da BR-040, no Município de Santos Dumont, e

o entroncamento da MGC-265, no Município de Mercês;

XXIII – Engenheiro Euler Rocha a Rodovia MG-429, que liga os Municípios de

Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte;

XXIV – Dr. João Batista Soares dos Santos o trecho da Rodovia MG-132 que liga o

entroncamento da MG-482, no Município de Catas Altas da Noruega, ao Município de

Lamim;

XXV – Dr. Bráulio Henrique Diniz o trecho da Rodovia MG-040 que liga o Município

de Crucilândia ao entroncamento da BR-381, no Município de Itaguara.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.395/2010

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 Associação dos Amigos da Criança, Adolescente e do

Idoso – Acai –, com sede no Município de Betim.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/3/2010 e distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.395/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Amigos da Criança, Adolescente e do Idoso – Acai –, com sede no

Município de Betim.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 18 que as

atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e no art. 52

estabelece que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, juridicamente constituída e registrada no Conselho

Municipal da Criança e do Adolescente ou no Conselho Municipal de Assistência

Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.395/2010.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Rosângela Reis -

Gláucia Brandão - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.414/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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declarar de utilidade pública o Instituto Pró Life, com sede no Município de Itabira.

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 4.414/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Pró Life, com sede no Município de Itabira.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com a alteração de

30/11/2009), o art. 12 veda a remuneração para seus Diretores, Conselheiros e

associados; e o art. 29 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a instituição qualificada como Organização da

Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip – na forma da Lei Federal nº 9.790, de

1999, preferencialmente com o mesmo objetivo social ou a entidade congênere

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.414/2010.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Ademir Lucas - Gláucia

Brandão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.466/2010

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Banda de Música Lira Musical Joaquim Antônio

Mariano, com sede no Município de Conceição do Pará.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/4/2010 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 4.466/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Banda de Música Lira Musical Joaquim Antônio Mariano, com sede no Município de

Conceição do Pará.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 28

dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere; e o art. 29 veda a remuneração para seus

dirigentes, conselheiros, associados e instituidores.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.466/2010.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.527/2010
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro Integrado Pequeno Caminhar – Cenipec –, com

sede no Município de Uberaba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/4/2010 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 4.527/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro Integrado Pequeno Caminhar – Cenipec –, com sede no Município de

Uberaba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas 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, § 1º, que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e

no art. 41 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade qualificada nos termos da Lei nº 9.790, de 1999, que dispõe

sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscips –, registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social e que tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.527/2010.
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Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Ademir Lucas -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.529/2010

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Sociedade Protetora dos Animais – Vidanimal –, com

sede no Município de Itabirito.

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 4.529/2010 tem por escopo seja declara de utilidade pública a

Sociedade Protetora dos Animais – Vidanimal –, com sede no Município de Itabirito,

entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 2006, que tem por finalidade

desenvolver ações destinadas à defesa e à proteção dos animais.

A documentação anexada ao processo demonstra que a instituição atua no

desenvolvimento de projetos educativos junto à comunidade, na fiscalização de

maus-tratos aos animais, na assistência veterinária e na promoção de programas de

adoção de animais abandonados.

Ressalte-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade dar nova redação ao art. 1º do projeto, com o objetivo de

indicar o nome correto da entidade, de acordo com o art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.529/2010, em turno

único, com a Emenda nº 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Almir Paraca, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.574/2010
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Clube da Terceira Idade “Idade Feliz”, com sede no Município de

Campo Belo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/5/2010 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.574/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Clube da Terceira Idade “Idade Feliz”, com sede no Município de Campo Belo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no parágrafo único do

art. 41 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social ou a entidade pública; e no art. 45 estabelece que o

exercício dos cargos da diretoria executiva, do conselho deliberativo e do conselho

fiscal não será remunerado.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.574/2010.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ademir Lucas - Rosângela Reis - Gláucia
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Brandão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.587/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro de Recuperação Álcool e Drogas Desafio

Jovem Maanaim, com sede no Município de Itamonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/5/2010 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 4.587/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Recuperação Álcool e Drogas Desafio Jovem Maanaim, com sede no

Município de Itamonte.

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 § 2º do art. 14 que

as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes

vedado o recebimento de lucros, bonificações ou quaisquer vantagens ou benefícios;

e no parágrafo único do art. 38 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente reverterá a entidade congênere registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 4.587/2010.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ademir Lucas - Gláucia Brandão -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.592/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação e Casa de Recuperação “O Pequeno

Rebanho”, com sede no Município de Paraopeba.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 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 4.592/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação e Casa de Recuperação “O Pequeno Rebanho”, com sede no Município

de Paraopeba. Entidade civil sem fins lucrativos, foi fundada em 1995 e tem por

finalidade ser um instrumento de caráter social, educacional e profissionalizante.

A instituição fomenta projetos nas áreas de educação, cultura, desenvolvimento

integral e proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e ao idoso.

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 e atividades de apoio à recuperação 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° 4.592/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.
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Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.593/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Painense da Criança, do

Adolescente e do Idoso, com sede no Município de Pains.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/5/2010 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 4.593/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação Painense da Criança, do Adolescente e do Idoso, com sede no Município

de Pains.

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. 10 que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, legalmente constituída, registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social e declarada de utilidade pública estadual; e no art. 16 que as atividades dos

seus Diretores, Conselheiros e colaboradores voluntários não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 4.593/2010.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ademir Lucas - Gláucia Brandão -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.595/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro São Cristóvão, com sede no

Município de Ouro Preto.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.595/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro São Cristóvão, com sede no Município de Ouro Preto, que

possui como finalidade a melhoria da qualidade de vida dos moradores locais.

Com esse propósito, a entidade promove atividades sociais, culturais, desportivas e

de lazer; colabora com os poderes públicos nas ações que sejam de interesse

comum; encaminha aos órgãos competentes as reivindicações da comunidade;

incentiva a solidariedade e a integração entre os associados.

Por fim, cabe esclarecer que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem por objetivo dar nova redação ao art. 1º do projeto, com a

finalidade de adequar o nome da Associação ao consubstanciado no art. 1º do seu

estatuto.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.595/2010,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.
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Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.599/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Vila

Casal e Adjacências – Amavic –, com sede no Município de Ubá.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103,

I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.599/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Vila Casal e Adjacências – Amavic –,

com sede no Município de Ubá. Trata-se de entidade civil sem fins lucrativos e com

finalidades educacionais, culturais, sociais, desportivas e recreativas.

A instituição realiza atividades voltadas para o desenvolvimento social e

comunitário; para a proteção da maternidade, da criança, do adolescente e do idoso,

bem como das famílias em situação de vulnerabilidade, nas áreas de saúde,

educação, habitação e assistência social; para a integração de seus associados no

mercado de trabalho, por meio de cursos profissionalizantes; para a prestação de

assistência jurídica, educacional, médica e odontológica; e para o combate da fome e

da pobreza, por meio do fomento de projetos de hortas domiciliares e comunitárias e

da criação de pequenas fábricas.

Pela relevância do trabalho desenvolvido pela Associação, é oportuna a concessão

do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.599/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.
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Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.607/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrus Filho, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Projeto Esperança – Proesp –, com sede no

Município de Camanducaia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/5/2010 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 4.607/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Projeto Esperança – Proesp –, com sede no Município de Camanducaia.

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, parágrafo

único, que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão

remuneradas; e no art. 29 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade qualificada nos termos da Lei nº 9.790, de

1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem

fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscips

–, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 4.607/2010.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ademir Lucas - Rosângela Reis - Gláucia

Brandão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.609/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

instituir o Dia Estadual do Vigilante.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/5/2010 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 4.609/2010 propõe que, anualmente, no dia 20 de junho, se

comemore no Estado o Dia do Vigilante.

Em sua justificação, o autor do projeto ressalta que a atuação dos trabalhadores em

segurança privada, mais conhecidos como vigilantes, é imprescindível nos dias atuais

e que a data comemorativa que se propõe criar coincide com a data de promulgação

da Lei Federal no 7.102, de 20/6/83, que regulamentou a exploração do serviços de

segurança privada.

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 ou 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
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em apreço.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos, ao final deste

parecer, o Substitutivo no 1, que dá à matéria a forma adequada, segundo a técnica

legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 4.609/2010 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Dia Estadual do Vigilante.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1o – Fica instituído o Dia Estadual do Vigilante, a ser comemorado, anualmente,

no dia 20 de junho.

Art. 2o – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Gláucia

Brandão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.610/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Agricultores Familiares de

Jacinto e Região, com sede no Município de Jacinto.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/5/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a proposição a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.610/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Agricultores Familiares de Jacinto e Região, com sede no

Município de Jacinto.
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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. 44, 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. 47, 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 4.610/2010.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Ademir Lucas - Gláucia

Brandão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.614/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de São

Pedro, com sede no Município de Araxá.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/5/2010 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
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O Projeto de Lei nº 4.614/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de São Pedro, com sede no Município

de Araxá.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas 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. 57, que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores e voluntários

não serão remuneradas; e, no art. 58, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a outra escola de samba sediada no

Município de Araxá, em pleno funcionamento e registrada de acordo com a lei.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.614/2010.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Ademir Lucas - Gláucia

Brandão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.616/2010

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 Rural Comunitária de Assistência ao

Barbosa do Meio – Arcabam –, com sede no Município de Virgem da Lapa.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/5/2010 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 4.616/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Rural Comunitária de Assistência ao Barbosa do Meio – Arcabam –, com

sede no Município de Virgem da Lapa.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no parágrafo único do

art. 14 que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens e benefícios, a qualquer título; e no

parágrafo único do art. 28 estabelece que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente reverterá a entidade congênere registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.616/2010.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Rosângela Reis - Ademir

Lucas - Gláucia Brandão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.620/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Santa Terezinha,

com sede no Município de Muriaé.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/5/2010 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 4.620/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Santa Terezinha, com sede no Município de

Muriaé.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 28 que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e

no art. 32 estabelece que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.620/2010.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ademir Lucas - Gláucia Brandão -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.622/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela tem por objetivo
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declarar de utilidade pública a Associação Filantrópica Padre Osvaldo Gonçalves –

Asfipo –, com sede no Município de Sete Lagoas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/5/2010 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 4.622/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Filantrópica Padre Osvaldo Gonçalves – Asfipo –, com sede no Município

de Sete Lagoas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no Capítulo IX, item 9.7,

inciso II, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social ou a entidade pública; e no Capítulo X, item 10.3, estabelece que os seus

Diretores, Conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão

remunerados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.622/2010.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Ademir Lucas - Rosângela

Reis - Gláucia Brandão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.623/2010
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Brasileira de Filosofia do Direito e Sociologia do Direito

– Abrafi –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/5/2010 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência Tecnologia e

Informática.

Vem agora a proposição a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.623/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Brasileira de Filosofia do Direito e Sociologia do Direito – Abrafi –, 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 institui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no parágrafo único do

art. 14 que as atividades dos Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e no

parágrafo único do art. 36 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidades congêneres, preferencialmente com campo

de atuação, princípios e objetivos afins.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.623/2010.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gláucia Brandão -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.625/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Estrela Mirim Esporte Clube, com sede no

Município de Mateus Leme.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/5/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a proposição a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.625/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Estrela Mirim Esporte Clube, com sede no Município de Mateus Leme.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, 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. 55, parágrafo

único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a entidade congênere, legalmente constituída no Estado e detentora de utilidade

pública estadual; e no art. 66 que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros,

associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas.

Por fim, apresentamos a Emenda no 1 ao final deste parecer, a qual dá nova

redação ao art. 1o do projeto, com a finalidade de adequar o nome da entidade ao
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consubstanciado no art. 1o de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.625/2010 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 Estrela Mirim Esporte

Clube, com sede no Município de Mateus Leme.”.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gláucia Brandão -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.626/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Cavaleiros da Cultura, com sede

no Município de Rio Novo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/5/2010 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 4.626/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cavaleiros da Cultura, com sede no Município de Rio Novo.

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. 44 que os cargos

dos órgãos administrativos da associação não serão remunerados, sendo vedado aos

respectivos ocupantes o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem;

e no art. 48 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 4.626/2010.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas -

Rosângela Reis - Gláucia Brandão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.627/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Grêmio Recreativo e Escola de Samba Unidos

do Córrego do Ouro – Gres –, com sede no Município de Santos Dumont.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/5/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Culltura.

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 4.627/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grêmio Recreativo e Escola de Samba Unidos do Córrego do Ouro – Gres –, com

sede no Município de Santos Dumont.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 26 que os seus

Diretores e Conselheiros não serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento

de lucros, bonificações, vantagens ou dividendos; e no art. 27 que, na hipótese de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade cultural ou

congênere registrada na Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.627/2010.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.628/2010

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 o Conselho Feminino Damas da Fraternidade de

Jordânia, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/5/2010 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 4.628/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Feminino Damas da Fraternidade de Jordânia, 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
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atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 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 4.628/2010.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Gláucia Brandão -

Rosângela Reis - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.632/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Voz Ativa Cultura Alternativa, com sede no Município

de Extrema.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/6/2010 e encaminhada 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 4.632/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Voz Ativa Cultura Alternativa, com sede no Município de Extrema.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 40 que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere ou a instituição de assistência social; e no art. 43 que nenhum cargo dos

órgãos que compõem a Associação será remunerado.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.632/2010.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ademir Lucas - Rosângela Reis - Gláucia

Brandão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.634/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrus Filho, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Jaguari de Baixo Unidos em Ação –

AJBUA –, com sede no Município de Camanducaia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/6/2010 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.634/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Jaguari de Baixo Unidos em Ação – AJBUA –, com sede no Município de

Camanducaia.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 23 que as

atividades dos Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e no art. 33 que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a obras de

assistência social registradas no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.634/2010.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ademir Lucas - Rosângela Reis - Gláucia

Brandão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.637/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Sociedade Lambariense Protetora dos Animais – SLPAN –, com

sede no Município de Lambari.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/6/2010 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.637/2010 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade
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Lambariense Protetora dos Animais – SLPAN –, com sede no Município de Lambari.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 44 que as

atividades dos Diretores não serão remuneradas; e no parágrafo único do art. 45 que,

no caso de sua dissolução, o patrimônio social remanescente será doado a entidades

congêneres.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.637/2010.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gláucia Brandão -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.643/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Clube de Mães Estrela Dalva, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/6/2010 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.643/2010 pretende declarar de utilidade pública o Clube de

Mães Estrela Dalva, com sede no Município de Ipatinga.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 28 que as

atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados, não serão

remuneradas; e no art. 34 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.643/2010.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gláucia Brandão -

Rosângela Reis.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

60/2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 60/2010, de autori a do Governador do Estado,

que altera a Lei Complementar n° 84, de 25 de julho  de 2005, a Lei n° 5.406, de 16

de dezembro de 1969, e transforma os cargos que menciona, foi aprovado no 2°

turno, na forma do Substitutivo n° 2 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 60/2010
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Altera a Lei Complementar n° 84, de 25 de julho de 2005, e a Lei n° 5.406, de 16 de

dezembro de 1969, transforma os cargos que menciona e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os arts. 1°, 5°, 8° e 10 da Lei Complemen tar n° 84, de 25 de julho de 2005,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° – As carreiras policiais civis são as segu intes:

I – Delegado de Polícia;

II – Médico-Legista;

III – Perito Criminal;

IV – Escrivão de Polícia;

V – Investigador de Polícia.

(...)

Art. 5° – As atribuições dos cargos de provimento e fetivo que integram as carreiras

policiais civis são essenciais, próprias e típicas de Estado, têm natureza especial e

caráter técnico-jurídico-científico derivado da aplicação dos conhecimentos das

ciências humanas, sociais e naturalísticas.

§ 1° – O servidor ocupante de cargo de provimento e fetivo de carreiras policiais

civis tem por competência o exercício das atividades integrantes da ação

investigativa, para o estabelecimento das causas, circunstâncias, motivos, autoria e

materialidade das infrações penais, administrativas e disciplinares.

§ 2° – As atribuições específicas dos cargos das ca rreiras de que trata esta lei

complementar são as constantes no Anexo IV.

§ 3° – Para o desempenho de suas funções, o Delegad o de Polícia disporá dos

serviços e recursos técnico-científicos da Polícia Civil e dos servidores e policiais a

ele subordinados, podendo requisitar, quando necessário, o auxílio de unidades e

órgãos do Poder Executivo.

§ 4° – A coleta de vestígios em locais de crime com pete, com primazia, ao Perito

Criminal, assegurada a máxima preservação por parte daqueles que primeiro

chegarem ao local, o qual, depois de liberado, sujeita-se à análise dos Investigadores

de Polícia para a obtenção de outros elementos que possam subsidiar a investigação

criminal.
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§ 5° – O exercício das atribuições dos cargos integ rantes das carreiras que

compõem o quadro de provimento efetivo de servidores policiais civis é incompatível

com qualquer outra atividade, com exceção daquelas previstas na legislação.

(...)

Art. 8° – A carga horária semanal de trabalho dos o cupantes dos cargos das

carreiras de que trata esta lei complementar é de quarenta horas, vedado o

cumprimento de jornada em regime de plantão superior a doze horas.

(...)

Art. 10 – O ingresso em cargo das carreiras policiais civis de que trata esta lei

complementar, a realizar-se conforme os requisitos previstos no art. 9°, depende da

comprovação de habilitação mínima em nível:

I – superior, correspondente a graduação em Direito, para ingresso na carreira de

Delegado de Polícia;

II – superior, correspondente a graduação em Medicina, para ingresso na carreira

de Médico-Legista;

III – superior, conforme definido no edital do concurso público, para ingresso na

carreira de Perito Criminal, Escrivão de Polícia I e Investigador de Polícia I.

Parágrafo único – Para fins do disposto nesta lei complementar, considera-se nível

superior a formação em educação superior, que compreende curso ou programa de

graduação, na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.”.

Art. 2° – O “caput” do art. 7° da Lei Complementar n° 84, de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 6°:

“Art. 7° – As carreiras policiais civis obedecem à ordem hierárquica estabelecida

entre os níveis que as compõem, mantido o poder hierárquico e disciplinar do

Delegado de Polícia, nos termos do art. 139 da Constituição do Estado, ressalvado

aquele exercido pelos titulares de unidades na esfera da Superintendência de Polícia

Técnico-Científica, do Instituto Médico-Legal, do Instituto de Criminalística e do

Hospital da Polícia Civil.

(...)

§ 6° – Não há subordinação hierárquica entre o Médi co-Legista, o Perito Criminal, o

Escrivão de Polícia e o Investigador de Polícia.”.
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Art. 3° – O art. 14 da Lei Complementar n° 84, de 2 005, fica acrescido dos

seguintes §§ 2° e 3°, passando o seu parágrafo únic o a vigorar como § 1°, com a

seguinte redação:

“Art. 14 – (...)

§ 1° – A progressão do servidor posicionado até o p enúltimo nível hierárquico da

carreira está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I – encontrar-se em efetivo exercício;

II – ter cumprido o interstício mínimo de um ano de efetivo exercício no mesmo

grau;

III – ter recebido avaliação periódica de desempenho individual satisfatória durante

o período aquisitivo, nos termos do § 3° do art. 31  da Constituição do Estado.

§ 2° – A progressão do servidor do grau “A” para o grau “B” do último nível

hierárquico da carreira está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I – ter trinta anos de serviço;

II – ter cumprido um ano de efetivo exercício no referido nível;

III – ter recebido avaliação periódica de desempenho individual satisfatória no último

nível da carreira;

IV – ter vinte anos de efetivo exercício na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;

V – ter requerido a aposentadoria, em caráter irretratável, e não se ter beneficiado

da faculdade prevista no § 6° do art. 36 da Constit uição do Estado.

§ 3° – Caso o policial civil posicionado no último nível da carreira decida beneficiar-

se da faculdade prevista no § 6° do art. 36 da Cons tituição do Estado, será revogada

a progressão, o mesmo ocorrendo caso não se efetive a aposentadoria devido ao não

atendimento dos requisitos legais.”.

Art. 4° – O § 3° do art. 15, o “caput” do art. 16, o art. 20 e o “caput” e o § 1° do art.

20-B da Lei Complementar n° 84, de 2005, passam a v igorar com a seguinte redação:

“Art. 15 – (...)

§ 3° – Os limites de vagas por nível para a promoçã o nas carreiras de Escrivão de

Polícia e Investigador de Polícia serão definidos na forma de regulamento.

(...)

Art. 16 – Fará jus a promoção especial o ocupante de cargo das carreiras de
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Investigador de Polícia e de Escrivão de Polícia que preencher os seguintes

requisitos:

(...)

Art. 20 – As atividades acadêmicas para o desenvolvimento do servidor na carreira

a que pertence serão desenvolvidas pela Academia de Polícia Civil, podendo ser

realizadas em parceria com a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro e com

outros organismos governamentais de âmbito estadual ou federal.

(...)

Art. 20-B – O policial civil será aposentado voluntariamente, independentemente da

idade:

I – se homem, após trinta anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, vinte

anos de efetivo exercício nos cargos a que se referem os incisos I a V do art. 1° desta

lei complementar;

II – se mulher:

a) após trinta anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, vinte anos de

efetivo exercício nos cargos a que se referem os incisos I a V do art. 1° desta lei

complementar; ou

b) após vinte e cinco anos de contribuição e de efetivo exercício nos cargos a que

se referem os incisos I a V do art. 1° desta lei co mplementar.

§ 1° – Para a obtenção do prazo mínimo de efetivo e xercício nos cargos, poderá ser

considerado o tempo de serviço prestado como militar integrante dos Quadros da

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.”.

Art. 5° – O Anexo I da Lei Complementar n° 84, de 2 005, passa a vigorar na forma

do Anexo I desta lei complementar.

Parágrafo único – O vencimento do grau “B” do último nível hierárquico das

carreiras policiais civis, de que trata a Lei Complementar n° 84, de 2005, com as

alterações promovidas por esta lei complementar, será fixado com diferença não

superior a 10% (dez por cento) do valor fixado para o grau “A” do mesmo nível.

Art. 6° – Fica acrescentado à Lei Complementar n° 8 4, de 2005, o Anexo IV, na

forma do Anexo II desta lei complementar.

Art. 7° – Ficam transformados 53 (cinquenta e três)  cargos de provimento efetivo de
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Auxiliar de Necropsia, que não foram extintos por força do art. 36 da Lei

Complementar n° 84, de 2005, e 7.814 (sete mil oito centos e quatorze) cargos de

provimento efetivo de Agente de Polícia em 7.867 (sete mil oitocentos e sessenta e

sete) cargos de provimento efetivo de Investigador de Polícia II.

§ 1° – O servidor que teve seu cargo transformado n os termos do “caput” será

posicionado, por meio de resolução conjunta do Secretário de Estado de

Planejamento e Gestão e do Chefe da Polícia Civil, na estrutura da carreira de

Investigador de Polícia II, de que trata o item I.5.2 do Anexo I da Lei Complementar n°

84, de 2005, com a redação dada por esta lei complementar, de acordo com a

correlação constante no Anexo III desta lei complementar, assegurado o direito ao

desenvolvimento na carreira.

§ 2° – O posicionamento na estrutura da carreira de  Investigador de Polícia II não

acarretará alteração do valor do vencimento básico percebido pelo servidor na data

de publicação da resolução conjunta de que trata o § 1°, ressalvado o disposto no §

3°.

§ 3° – Caso a tabela de vencimento básico da carrei ra de Investigador de Polícia II

não contenha valor de vencimento básico idêntico ao percebido pelo servidor na data

de publicação da resolução de que trata o § 1°, seu  posicionamento dar-se-á no nível

e no grau que tiverem valor de vencimento básico imediatamente superior, observada

a correlação constante no Anexo III desta lei complementar.

§ 4° – O aspirante à carreira de Agente de Polícia em curso de formação policial

promovido pela Academia de Polícia na data de publicação desta lei complementar

ingressará no nível I da carreira de Investigador de Polícia II.

§ 5° – Serão transformados, com a vacância, os carg os de provimento efetivo da

carreira de Investigador de Polícia II em cargos de provimento efetivo da carreira de

Investigador de Polícia I.

§ 6° – Ressalvado o disposto no § 4°, não haverá in gresso na carreira de

Investigador de Polícia II a partir da data de publicação desta lei complementar.

Art. 8° – Os 70 (setenta) cargos correspondentes às  funções públicas da carreira de

Agente de Polícia, cujos detentores tiverem sido efetivados em decorrência do

disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
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Constituição do Estado, acrescentados pela Emenda à Constituição n° 49, de 13 de

junho de 2001, ficam transformados em 70 (setenta) cargos da carreira de

Investigador de Polícia II, lotados na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único – Os cargos transformados nos termos do “caput” deste artigo

serão extintos com a vacância.

Art. 9° – Ficam transformados 1.878 (mil oitocentos  e setenta e oito) cargos de

provimento efetivo de Escrivão de Polícia em 1.878 (mil oitocentos e setenta e oito)

cargos de provimento efetivo de Escrivão de Polícia II.

§ 1° – O servidor que teve seu cargo transformado n os termos do “caput” será

posicionado, por meio de resolução conjunta do Secretário de Estado de

Planejamento e Gestão e do Chefe da Polícia Civil, na estrutura da carreira de

Escrivão de Polícia II, de que trata o item I.4.2 do Anexo I da Lei Complementar n° 84,

de 2005, com a redação dada pelo Anexo I desta lei complementar, assegurado o

direito ao desenvolvimento na carreira.

§ 2° – O posicionamento na estrutura da carreira de  Escrivão de Polícia II não

acarretará alteração do valor do vencimento básico percebido pelo servidor na data

de publicação da resolução conjunta de que trata o § 1°.

§ 3° – O aspirante à carreira de Escrivão de Políci a em curso de formação policial

promovido pela Academia de Polícia na data de publicação desta lei complementar

ingressará no nível I da carreira de Escrivão de Polícia II.

§ 4° – Serão transformados, com a vacância, os carg os de provimento efetivo da

carreira de Escrivão de Polícia II em cargos de provimento efetivo da carreira de

Escrivão de Polícia I.

§ 5° – Ressalvado o disposto no § 3°, não haverá in gresso na carreira de Escrivão

de Polícia II a partir da data de publicação desta lei complementar.

Art. 10 – Para fins de percepção dos seus proventos, o servidor aposentado em

cargo de provimento efetivo integrante de carreira alterada ou transformada por esta

lei complementar será posicionado na estrutura das carreiras de que trata esta lei

complementar, observado o nível e o grau no qual se aposentou.

Art. 11 – Na tabela constante no Anexo III da Lei Complementar n° 84, de 2005, na

coluna referente à carreira, a expressão “Agente de Polícia” fica substituída pela
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expressão “Investigador de Polícia II”.

Art. 12 – Ficam acrescentados à Lei Complementar n° 84, de 2005, os seguintes

arts. 20-C, 20-D, 20-E, 20-F e 20-G, que integram o Capítulo II-A – “Do Adicional de

Desempenho”:

“CAPÍTULO II-A

DO ADICIONAL DE DESEMPENHO

Art. 20-C – O Adicional de Desempenho – ADE – constitui vantagem remuneratória,

concedida mensalmente ao policial civil que tenha ingressado no serviço público após

a publicação da Emenda à Constituição n° 57, de 15 de julho de 2003, ou que tenha

feito a opção prevista no art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

da Constituição do Estado e que cumprir os requisitos estabelecidos nesta lei

complementar.

§ 1° – O valor do ADE será determinado a cada ano, levando-se em conta o

número de Avaliações de Desempenho Individual – ADIs – satisfatórias obtidas pelo

policial civil, nos termos desta lei complementar.

§ 2° – O policial civil da ativa, ao manifestar a o pção de que trata o “caput”, fará jus

ao ADE a partir do exercício subsequente, observados os requisitos previstos nesta

lei complementar.

§ 3° – A partir da data da opção pelo ADE, não serã o concedidas novas vantagens

por tempo de serviço ao policial civil, asseguradas aquelas já concedidas.

§ 4° – O somatório de percentuais de ADE e de adici onais por tempo de serviço na

forma de quinquênio ou trintenário não poderá exceder a 90% (noventa por cento) do

vencimento básico do policial civil.

§ 5° – O policial civil poderá utilizar para fins d e aquisição do ADE o período

anterior à sua opção por esse adicional, que será considerado de resultado

satisfatório, salvo o período já computado para obtenção de adicional por tempo de

serviço na forma de quinquênio.

Art. 20-D – São requisitos para a obtenção do ADE:

I – a estabilidade do policial civil;

II – o número de resultados satisfatórios obtidos pelo policial civil na ADI.

§ 1° – Para fins do disposto no inciso II do “caput ”, considera-se satisfatório o
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resultado igual ou superior a 70% (setenta por cento).

§ 2° – O período anual considerado para aferição da  ADI terá início no dia e no mês

do ingresso do policial civil ou de sua opção pelo ADE.

§ 3° – Na ADI será considerado fator de avaliação o  aproveitamento em curso

profissional realizado pela Academia de Polícia Civil.

§ 4° – A regulamentação da ADI, no que se refere ao  disposto no § 3°, poderá ser

delegada ao Chefe da Polícia Civil.

Art. 20-E – Os valores máximos do ADE correspondem a um percentual do

vencimento básico do policial civil, estabelecido conforme o número de ADIs com

resultado satisfatório por ele obtido, assim definidos:

I – para três ADIs com resultado satisfatório: 6% (seis por cento);

II – para cinco ADIs com resultado satisfatório: 10% (dez por cento);

III – para dez ADIs com resultado satisfatório: 20% (vinte por cento);

IV – para quinze ADIs com resultado satisfatório: 30% (trinta por cento);

V – para vinte ADIs com resultado satisfatório: 40% (quarenta por cento);

VI – para vinte e cinco ADIs com resultado satisfatório: 50% (cinquenta por cento);

VII – para trinta ADIs com resultado satisfatório: 60% (sessenta por cento).

§ 1° – O valor do ADE a ser pago ao policial civil será calculado por meio da

multiplicação do percentual de seu vencimento básico definido nos incisos do “caput”

pela centésima parte do resultado obtido da média das ADIs nos anos considerados

para o cálculo do ADE.

§ 2° – O policial civil que fizer jus à percepção d o ADE continuará percebendo o

adicional no percentual adquirido até atingir o número necessário de ADIs com

resultado satisfatório para alcançar o nível subsequente definido nos incisos do

“caput” deste artigo.

§ 3° – O valor do ADE não será cumulativo, devendo o percentual apurado a cada

nível substituir o percentual anteriormente percebido pelo policial civil.

§ 4° – O policial civil que não for avaliado por es tar totalmente afastado por mais de

cento e vinte dias de suas atividades devido a problemas de saúde terá o resultado

de sua ADI fixado em 70% (setenta por cento), enquanto perdurar essa situação.

§ 5° – Se o afastamento previsto no § 4° for decorr ente de acidente de serviço ou
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de moléstia profissional, o policial civil permanecerá com o resultado da sua última

ADI, se este for superior a 70% (setenta por cento).

§ 6° – Ao policial civil afastado parcialmente do s erviço, dispensado por problemas

de saúde, serão asseguradas, pelo Chefe da Polícia Civil, condições especiais para a

realização da ADI, observadas suas limitações.

§ 7° – O policial civil afastado do exercício de su as funções por mais de cento e

vinte dias, contínuos ou não, durante o período anual considerado para a ADI, não

será avaliado, quando o afastamento for devido a:

I – licença para tratar de interesse particular, sem vencimento;

II – ausência, conforme a legislação civil;

III – privação ou suspensão de exercício de cargo ou função, nos casos previstos

em lei;

IV – cumprimento de sentença penal ou de prisão judicial, sem exercício das

funções;

V – exercício temporário de cargo público civil.

Art. 20-F – O ADE será incorporado aos proventos do policial civil quando de sua

aposentadoria, em valor correspondente a um percentual de seu vencimento básico,

estabelecido conforme o número de ADIs com resultado satisfatório por ele obtido,

respeitados os seguintes percentuais máximos:

I – para trinta ADIs com resultado satisfatório: até 70% (setenta por cento);

II – para vinte e nove ADIs com resultado satisfatório: até 66% (sessenta e seis por

cento);

III – para vinte e oito ADIs com resultado satisfatório: até 62% (sessenta e dois por

cento);

IV – para vinte e sete ADIs com resultado satisfatório: até 58% (cinquenta e oito por

cento);

V – para vinte e seis ADIs com resultado satisfatório: até 54% (cinquenta e quatro

por cento).

§ 1° – O valor do ADE a ser incorporado aos provent os do policial civil quando da

sua aposentadoria será calculado por meio da multiplicação do percentual definido

nos incisos I a V do “caput” pela centésima parte do resultado da média aritmética
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simples dos resultados satisfatórios obtidos nas ADIs durante a carreira.

§ 2° – Para fins de incorporação aos proventos dos policiais civis que não

alcançarem o número de resultados satisfatórios definidos nos incisos do “caput”, o

valor do ADE será calculado pela média aritmética das últimas sessenta parcelas do

ADE percebidas anteriormente à sua aposentadoria ou à instituição da pensão.

Art. 20-G – Para fins de cálculo do ADE, será atribuído ao policial civil não

submetido à ADI no ano de 2007 resultado correspondente a 70% (setenta por cento)

na referida avaliação.”.

Art. 13 – O art. 54 e os incisos II, VI e IX do art. 80 da Lei n° 5.406, de 16 de

dezembro de 1969, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 54 – As Delegacias de Polícia Civil de âmbito territorial e de atuação

especializada são dirigidas por Delegados de Polícia de carreira, e as Delegacias

Regionais de Polícia Civil e as Divisões de Polícia Especializada, por Delegado de

Polícia de, no mínimo, nível Especial.

§ 1° – A direção das Superintendências, dos Departa mentos de Polícia Civil de

âmbito territorial e atuação especializada, da Academia de Polícia Civil, do

Departamento de Trânsito de Minas Gerais, da Corregedoria-Geral de Polícia Civil, do

Instituto de Identificação, a Chefia de Gabinete da Polícia Civil e o cargo de Delegado

Assistente do Chefe da Polícia Civil serão exercidos exclusivamente por Delegados-

Gerais de Polícia, ressalvada a Superintendência de Polícia Técnico-Científica, cuja

direção compete a ocupante de cargo de Médico-Legista ou de Perito Criminal que

esteja em efetivo exercício e no último nível da carreira.

§ 2° – A direção do Instituto de Medicina Legal e d o Instituto de Criminalística serão

exercidos, respectivamente, por Médico-Legista e por Perito Criminal que estejam em

efetivo exercício e no último nível da carreira.

(...)

Art. 80 – (...)

II – ter no mínimo dezoito anos;

(...)

VI – gozar de boa saúde física e mental, comprovada por:

a) avaliação psicológica, feita por meio de testes psicológicos;
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b) exames biomédicos, visando comprovar a sanidade física;

c) exames biofísicos, feitos por meio de testes físicos específicos;

(...)

IX – ter, no caso de candidato à carreira de Investigador de Polícia, habilitação ou

permissão para dirigir veículo automotor, no mínimo, na categoria “B”;”.

Art. 14 – Fica acrescentado ao art. 81 da Lei n° 5. 406, de 1969, o seguinte

parágrafo único:

“Art. 81 – (...)

Parágrafo único – O aspirante a carreiras policiais civis que aceitar bolsa de estudo

firmará termo de compromisso, obrigando-se a devolver ao Estado, em dois anos,

pelo valor reajustado monetariamente na forma de regulamento, sem juros, o total

recebido a esse título, bem como o montante correspondente ao valor dos serviços

escolares recebidos, no caso de:

I – abandono do curso sem ser por motivo de saúde;

II – não tomar posse no cargo para o qual foi aprovado; ou

III – não permanecer na carreira pelo período mínimo de cinco anos após o término

do curso, salvo se em decorrência de aprovação e posse em cargo de carreira da

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.”.

Art. 15 – O art. 7° da Lei n° 5.406, de 16 dezembro  de 1969, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 7° – São Órgãos Superiores da Polícia Civil:

I – Gabinete da Chefia da Polícia Civil;

II – Superintendência de Investigações e Polícia Judiciária;

III – Corregedoria-Geral de Polícia Civil;

IV – Academia de Polícia Civil;

V – Departamento de Trânsito de Minas Gerais;

VI – Superintendência de Polícia Técnico-Científica;

VII – Superintendência de Informações e Inteligência Policial;

VIII – Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.”.

Art. 16 – Ficam revogados:

I – o art. 4°, o parágrafo único do art. 9°, o art.  11, a alínea “b” do inciso I do art. 19
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e os arts. 35 e 36 da Lei Complementar n° 84, de 20 05;

II – o art. 75 da Lei n° 5.406, de 1969.

Art. 17 – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

ANEXO I

(a que se refere o art. 5° da Lei Complementar n° ,  de de de 2010)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 2°, 21 a 26, 28 e 30 da Lei Complementar n° 84, de 25 de

julho de 2005)

ESTRUTURA DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS

I.1 – Estrutura da Carreira de Delegado de Polícia

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Delegado de Polícia, carga horária semanal de

trabalho 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30.6.2010.

I.2 – Estrutura da Carreira de Médico-Legista

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Médico-Legista, carga horária semanal de trabalho 40

horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30.6.2010.

I.3 – Estrutura da Carreira de Perito Criminal

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Perito Criminal, carga horária semanal de trabalho 40

horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30.6.2010.

I.4 – Estrutura da Carreira de Escrivão de Polícia

I.4.1 – Escrivão de Polícia I

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Escrivão de Polícia I, carga horária semanal de

trabalho 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30.6.2010.

I.4.2 – Escrivão de Polícia II

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Escrivão de Polícia II, carga horária semanal de
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trabalho 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30.6.2010.

I.5 – Estrutura da Carreira de Investigador de Polícia

I.5.1 – Investigador de Polícia I

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Investigador de Polícia I, carga horária semanal de

trabalho 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30.6.2010.

I.5.2 – Investigador de Polícia II

Carga horária: 40 horas semanais

* - A estrutura da carreira de Investigador de Polícia II, carga horária semanal de

trabalho 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30.6.2010.

ANEXO II

(a que se refere o art. 6° da Lei Complementar n° ,  de de de 2010)

“ANEXO IV

(a que se refere o § 2° do art. 5° da Lei Complemen tar n° 84, de 25 de julho de 2005)

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CARGOS DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS

IV. 1 – Delegado de Polícia:

a) a direção da unidade da Polícia Civil em que esteja em exercício;

b) a orientação, a coordenação, o controle e a fiscalização dos serviços policiais

civis no âmbito de sua circunscrição e das ações de investigação criminal para

apuração de infração penal, com autonomia e independência, para a busca da

verdade real;

c) a decisão sobre a lavratura do auto de prisão em flagrante;

d) a requisição, a quem de direito, das medidas necessárias à efetivação das

investigações criminais e a representação pela decretação de prisões, pela expedição

de mandados de busca e apreensão e a adoção de outras medidas cautelares no

âmbito da polícia judiciária, observadas as disposições legais e constitucionais;

e) a presidência dos inquéritos policiais, a lavratura de termos circunstanciados de

ocorrência e dos demais atos e procedimentos de natureza investigativa, penal ou

administrativa previstos na legislação;

f) a expedição de intimações e a determinação para condução coercitiva de

pessoas, na hipótese de não comparecimento sem justificativa, nos termos da
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legislação;

g) a definição pela formalização do ato de indiciamento, fundamentando a partir dos

elementos de fato e de direito existentes nos autos;

h) a realização e a determinação da busca pessoal e veicular no caso de fundada

suspeita de prática criminosa ou cumprimento de mandado judicial;

i) a promoção de ações para a garantia da autonomia ética, técnica, científica e

funcional de seus subordinados no que se refere ao conteúdo dos serviços

investigatórios, bem como a garantia da coesão da equipe policial e, quando

necessário, a requisição formal de esclarecimentos sobre contradição, omissão ou

obscuridade em laudos, relatórios de serviço e outros;

j) a efetivação de ações para a realização do bem-estar geral e a garantia das

liberdades públicas e o aprimoramento dos métodos e procedimentos policiais, além

da promoção da polícia comunitária e da mediação de conflitos que assegurem a

efetividade dos direitos humanos;

l) a gestão para atualização de dados e informações pertinentes à unidade policial

sob sua responsabilidade no âmbito dos sistemas em uso na Polícia Civil;

m) a decisão de avocar, quando conveniente e por ato motivado, inquéritos policiais

e demais procedimentos presididos por Delegado de Polícia de hierarquia inferior;

n) a permanente articulação técnico-científica entre a prova objetiva e a prova

subjetiva de que trata a legislação, para a maior eficiência, eficácia e efetividade do

ato investigativo, visando subsidiar eventual processo criminal;

o) o exercício da fiscalização relacionada à comercialização de produtos

controlados e ao funcionamento de locais destinados às diversões públicas e a

recepção e o acolhimento do aviso relativo à realização de reuniões e eventos sociais

e políticos em ambientes públicos, nos termos do art. 5°, XVI, da Constituição da

República;

p) a direção dos serviços de trânsito e a identificação civil e criminal no âmbito do

Estado;

q) a determinação para captura de infratores e o cumprimento de alvarás de soltura;

r) a participação no planejamento para a atuação integrada dos órgãos de

segurança e de justiça no âmbito de sua circunscrição.
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IV.2 – Médico-Legista:

a) a realização de exames macroscópicos, microscópicos e de laboratório, em

cadáveres e em vivos, para subsidiar a determinação da “causa mortis” ou da

natureza de lesões;

b) a realização de exames e análises pertinentes à identificação antropológica de

natureza biológica, no âmbito da medicina legal;

c) o diagnóstico, a avaliação e a constatação da situação de pessoa submetida a

efeito de substância de qualquer espécie, além da avaliação do seu estado psíquico e

psiquiátrico que vise ao esclarecimento que possa subsidiar a instrução de inquérito

policial, procedimentos administrativos ou processos judiciais criminais;

d) o cumprimento de requisições médico-legais no âmbito das investigações

criminais e do exercício da polícia judiciária, com a emissão dos respectivos laudos

para viabilização de provas objetivas;

e) a sistematização dos correspondentes elementos objetivos no âmbito da

medicina legal que subsidiem a apuração de infrações penais, administrativas e

disciplinares, sob a garantia da autonomia funcional, técnica e científica a ser

assegurada pelo Delegado de Polícia.

IV.3 – Perito Criminal:

a) a realização de exames e análises, no âmbito da criminalística, relacionados à

física, química, biologia legal e demais áreas do conhecimento científico e

tecnológico;

b) a análise de documentos, objetos e locais de crime de qualquer natureza para

apurar evidências ou colher vestígios, ou em laboratórios, visando a fornecer

elementos esclarecedores para a instrução de inquérito policial, procedimentos

administrativos ou processos judiciais criminais;

c) a emissão de laudos periciais para determinação da identificação criminal por

meio da datiloscopia, quiroscopia, podoscopia ou outras técnicas, com a finalidade de

instruir procedimentos e formar elementos indicativos de autoria de infrações penais;

d) o cumprimento de requisições periciais pertinentes às investigações criminais e

ao exercício da polícia judiciária, no que se refere à aplicação de conhecimentos

oriundos da criminalística, com a elaboração e a sistematização dos correspondentes
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laudos periciais para a viabilização de provas objetivas que subsidiem a apuração de

infrações penais e administrativas;

e) o exame de elementos materiais existentes em locais de crime, com prioridade

de análise, a orientação para abordagem física correspondente e a interação com os

demais integrantes da equipe investigativa;

f) a constatação da idoneidade e da inviolabilidade de local, bens e objetos

submetidos a exame pericial, sob a garantia da autonomia funcional, técnica e

científica a ser assegurada pelo Delegado de Polícia.

IV.4 – Escrivão de Polícia:

a) a formalização dos atos e termos dos inquéritos policiais, dos termos

circunstanciados de ocorrência e dos demais procedimentos administrativos,

observadas as técnicas pertinentes;

b) a realização da guarda e da conservação de livros, procedimentos, documentos

e objetos apreendidos no âmbito da polícia judiciária;

c) o exercício das atividades decorrentes da gestão científica de dados,

informações e conhecimentos pertinentes à atividade investigativa e ao cumprimento

de prisões;

d) a expedição de certidões acerca dos procedimentos policiais;

e) a certificação de autenticidade de documentos no âmbito da Polícia Civil;

f) o controle relacionado ao cumprimento de decisões na esfera da polícia judiciária,

para efetividade das ações policiais, e à observância dos prazos e formas

estabelecidos.

IV.5 – Investigador de Polícia:

a) o cumprimento de diligências policiais, mandados e outras determinações da

autoridade superior competente, a análise, a pesquisa, a classificação e o

processamento de dados e informações para a obtenção de vestígios e indícios

probatórios relacionados a infrações penais e administrativas;

b) a realização de busca pessoal, de prisões, de obtenção de elementos para a

identificação criminal, datiloscópica e antropológica de pessoas, no que se refere às

características sociais e culturais que compõem a vida pregressa e o perfil do

submetido à investigação criminal, para a captação dos elementos indicativos de
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autoria de infrações penais;

c) o desenvolvimento das ações necessárias para a segurança das investigações,

inclusive a custódia provisória de pessoas no curso dos procedimentos policiais até o

seu recolhimento na unidade responsável pela guarda penitenciária;

d) a captação e a interceptação de dados e informações pertinentes aos indícios e

vestígios encontrados em bens, objetos e locais de cometimento de infrações penais,

inclusive em veículos, com a finalidade de estabelecer a sua identificação, elaborando

autos de vistoria e de constatação, descrevendo as suas características,

circunstâncias e condições, para os fins de apuração de infração penal;

e) a sistematização de elementos e informações para fins de apuração das

infrações penais, administrativas e disciplinares;

f) a formalização de relatórios detalhados sobre os resultados das ações policiais,

diligências e providências cumpridas no curso das investigações;

g) a realização de inspeção, de operação e investigação policial, além da adoção de

medidas de suporte para a realização de exames periciais e médico-legais, quando

necessário, sob a coordenação e presidência do Delegado de Polícia.”.

ANEXO III

(a que se refere o § 1° do art. 7° da Lei Complemen tar n° , de de de 2010)

TABELA DE CORRELAÇÃO DA CARREIRA DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA

* - A tabela de correlação da carreira de Investigador de Polícia foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 30.6.2010.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.485 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.485/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que

estabelece a estrutura da carreira estratégica de Especialista em Políticas Públicas e

Gestão Governamental e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma

do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.485/2010

Estabelece a estrutura da carreira estratégica de Especialista em Políticas Públicas

e Gestão Governamental, altera as tabelas de vencimento das carreiras policiais civis

de que trata a Lei Complementar n° 84, de 25 de jul ho de 2005, e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° – Fica estruturada, na forma desta lei, a c arreira estratégica de Especialista

em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG –, que integra o Grupo de

Atividades de Gestão, de Planejamento, de Tesouraria, de Auditoria e de Atividades

Político-Institucionais do Poder Executivo.

Parágrafo único – A estrutura e o número de cargos da carreira de que trata esta lei

são os constantes no Anexo I.

Art. 2° – Para os efeitos desta lei considera-se:

I – grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo sua área de

atuação;

II – carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados segundo sua

natureza e complexidade e estruturados em níveis e graus, escalonados em função

do grau de responsabilidade e das atribuições da carreira;

III – cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do quadro de

pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação, remuneração, quantitativo,

atribuições e responsabilidades definidos em lei e direitos e deveres de natureza

estatutária estabelecidos em lei complementar;

IV – quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e de provimento

em comissão de órgão ou de entidade;

V – nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da mesma

carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os mesmos requisitos de

capacitação e as mesmas natureza, complexidade, atribuições e responsabilidades;

VI – grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no mesmo nível de
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determinada carreira.

Art. 3° – Os cargos da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental são lotados no Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão – Seplag – e seu exercício dar-se-á nas unidades

administrativas dos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e

fundacional do Poder Executivo estadual.

§ 1° – A definição do exercício de que trata o “cap ut” será estabelecida por ato do

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, podendo tal competência ser

delegada.

§ 2° – São vedadas a mudança de lotação de cargo da  carreira de Especialista em

Políticas Públicas e Gestão Governamental e a transferência de seus ocupantes para

demais órgãos e entidades da Administração Pública estadual.

Art. 4° – São atribuições gerais do Especialista em  Políticas Públicas e Gestão

Governamental:

I – a formulação, a supervisão e a avaliação de políticas públicas;

II – o exercício de atividades relacionadas às áreas de planejamento e avaliação,

administração financeira e orçamentária, contabilidade, modernização da gestão,

racionalização de processos, gestão e tecnologia da informação, recursos logísticos,

recursos materiais, recursos humanos e administração patrimonial.

§ 1° – As atribuições específicas do Especialista e m Políticas Públicas e Gestão

Governamental serão definidas em decreto.

§ 2° – As atribuições do Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

têm natureza de atividade exclusiva de Estado.

§ 3° – As atribuições do Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

que demandarem conhecimento técnico-contábil serão desempenhadas

exclusivamente por servidor público legalmente habilitado para o exercício da

contabilidade.

§ 4° – O ocupante de cargo da carreira de que trata  esta lei cumprirá carga horária

de quarenta horas semanais.

Art. 5° – Em consonância com o inciso V do art. 37 da Constituição Federal, serão

preenchidos exclusivamente por ocupantes da carreira de Especialista em Políticas
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Públicas e Gestão Governamental:

I – os cargos de provimento em comissão destinados à direção das seguintes

unidades administrativas da Seplag ou das unidades administrativas que decorram da

transformação destas:

a) Superintendência Central de Modernização Institucional;

b) Superintendência Central de Gestão Estratégica de Recursos e Ações do Estado

– Geraes;

c) Superintendência Central de Coordenação Geral;

II – 10% (dez por cento) do quantitativo dos cargos de provimento em comissão e

das funções gratificadas da Seplag.

Parágrafo único – Caso não haja servidor da carreira de Especialista em Políticas

Públicas e Gestão Governamental apto a ocupar os referidos cargos e funções, estes

poderão ser ocupados provisoriamente por servidores de outras carreiras.

Art. 6° – Fica instituído o Conselho de Desenvolvim ento da Carreira – CDC –, que

assessorará a Seplag no desempenho das competências relativas à gestão da

carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental.

Parágrafo único – As competências e a composição do CDC serão definidas em

regulamento.

CAPÍTULO II

DA CARREIRA

Seção I

Do Ingresso

Art. 7° – O ingresso em cargo de provimento efetivo  da carreira de Especialista em

Políticas Públicas e Gestão Governamental, observadas as condições estabelecidas

em regulamento, dar-se-á no primeiro grau do nível I e dependerá de aprovação em

concurso público de provas e títulos, do qual fará parte o Curso Superior de

Administração Pública – CSAP –, ministrado pela Escola de Governo da Fundação

João Pinheiro.

Art. 8° – O concurso público para ingresso na carre ira de Especialista em Políticas

Públicas e Gestão Governamental será de caráter eliminatório e classificatório.

§ 1° – A inscrição no CSAP de candidatos a ingresso  em cargo da carreira de que
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trata o “caput” se dará até o limite de vagas para o curso previsto no edital.

§ 2° – O Poder Executivo, por intermédio da Fundaçã o João Pinheiro, concederá ao

aluno do CSAP que não seja servidor público estadual, a requerimento do

interessado, bolsa de estudo mensal, de dedicação exclusiva, no valor

correspondente a um salário mínimo.

§ 3° – A concessão da bolsa de estudo a que se refe re o § 2° não impede que o

aluno beneficiário realize estágio extracurricular remunerado, sendo vedada sua

realização apenas durante o período de cumprimento da carga horária referente ao

estágio obrigatório supervisionado.

§ 4° – Perderá o direito a perceber a bolsa a que s e refere o § 2° o aluno que não

concluir o CSAP em oito semestres letivos consecutivos, nos termos do regulamento.

§ 5° – O aluno a que se refere o § 2° firmará termo  de compromisso, obrigando-se a

ressarcir ao Estado o valor atualizado dos serviços escolares recebidos e, se for o

caso, o valor atualizado da bolsa de estudo mensal, na hipótese de:

I – abandonar o curso, a partir do quarto semestre, a não ser por motivo de saúde,

devidamente atestado pelo órgão competente;

II – ser reprovado em três disciplinas previstas no currículo do CSAP;

III – não tomar posse no cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental;

IV – não permanecer na carreira pelo período mínimo de dois anos após o ingresso.

§ 6° – A Fundação João Pinheiro cobrará judicialmen te as despesas decorrentes da

aplicação do disposto no § 5° se não houver o ressa rcimento pela via administrativa.

§ 7° – A Escola de Governo da Fundação João Pinheir o, ouvido o CDC, baixará,

nos termos da legislação que regula a matéria, as instruções didático-pedagógicas de

funcionamento do CSAP e, ouvida a Seplag, estabelecerá as demais instruções

necessárias ao funcionamento do referido curso.

§ 8° – É vedada a nomeação de alunos do CSAP para c argos em comissão do

Poder Executivo Estadual.

Art. 9° – As instruções reguladoras do concurso púb lico de que trata o art. 8° desta

lei serão publicadas em edital, que conterá, tendo em vista as especificidades das

atribuições do cargo, no mínimo:
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I – o número de vagas existentes;

II – as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos programas;

III – o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;

IV – os critérios de avaliação dos títulos, se for o caso;

V – o caráter eliminatório e classificatório de cada etapa do concurso;

VI – os requisitos para a inscrição, com exigência mínima de comprovação pelo

candidato:

a) de estar no gozo dos direitos políticos;

b) de estar em dia com as obrigações militares;

c) de possuir habilitação específica obtida em curso de nível médio;

VII – a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira.

Art. 10 – Concluído o concurso público e homologados os resultados, a nomeação

dos candidatos habilitados obedecerá à ordem de classificação e ao prazo de

validade do concurso.

§ 1° – O prazo de validade do concurso será contado  a partir da data de sua

homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 2° – São exigências para a posse em cargo de prov imento efetivo da carreira de

que trata esta lei:

I – comprovação dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do art. 9°;

II – comprovação de idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento;

III – realização de exame médico para avaliação de aptidão física e mental para o

cargo, nos termos da legislação vigente;

IV – não ter sido reprovado em três disciplinas previstas no currículo do Curso

Superior de Administração Pública.

Seção II

Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 11 – O desenvolvimento na carreira de Especialista em Políticas Públicas e

Gestão Governamental dar-se-á por meio de progressão ou promoção, que serão

concedidas mediante o acúmulo de pontos, conforme distribuição prevista no Anexo

II.

§ 1° – Progressão é a passagem do servidor da carre ira de Especialista em
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Políticas Públicas e Gestão Governamental do grau em que se encontra para o grau

subsequente, no mesmo nível da carreira, sendo concedida ao servidor sempre que

acumular cinco pontos, a partir da conclusão do período de estágio probatório,

segundo os critérios apresentados no Anexo II.

§ 2° – Promoção é a passagem do servidor da carreir a de Especialista em Políticas

Públicas e Gestão Governamental para o nível imediatamente superior da carreira,

sendo concedida ao servidor sempre que acumular cinquenta pontos, a partir da

conclusão do período de estágio probatório, segundo os critérios apresentados no

Anexo II, observado o disposto no § 7°.

§ 3° – O posicionamento do servidor no nível para o  qual foi promovido dar-se-á no

primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao percebido pelo servidor no

momento da promoção.

§ 4° – A contagem de pontos para a progressão e pro moção terá início com a

entrada em exercício no cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental e produzirá efeitos após a conclusão do estágio probatório.

§ 5° – Para fins de acumulação de pontos, conforme os critérios previstos no Anexo

II, somente serão admitidos títulos ou certificados obtidos pelo servidor após o início

do exercício do cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

e que sejam compatíveis com as atribuições da carreira, nos termos do regulamento.

§ 6° – A progressão do servidor poderá implicar seu  posicionamento em grau acima

do subseqüente àquele em que se encontra, desde que tenha atingido pontuação

igual ou superior a dez pontos, na forma do Anexo II, observado o disposto no § 12.

§ 7° – A promoção do servidor para o nível subseqüe nte àquele em que se

encontra ocorrerá somente após o interstício de quatro anos de efetivo exercício no

mesmo nível.

§ 8° – A contagem do interstício de que trata o § 7 ° para fins de concessão da

primeira promoção ocorrerá a partir do término do período de estágio probatório.

§ 9° – Os atos de progressão e promoção na carreira  de Especialista em Políticas

Públicas e Gestão Governamental serão publicados nos meses de janeiro, abril,

agosto e outubro.

§ 10 – Os critérios e prazos para a apresentação e a aceitação de certificados e
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títulos para comprovação do cumprimento das exigências do Anexo II serão

estabelecidos em regulamento.

§ 11 – A pontuação correspondente a títulos ou certificados apresentados para fins

de concessão de progressão não poderá ser utilizada para obtenção de novas

progressões na carreira, ressalvada a hipótese de aproveitamento de saldo de pontos

prevista no § 13.

§ 12 – A pontuação correspondente a títulos ou certificados apresentados para fins

de concessão de progressão poderá ser utilizada, uma única vez, para fins de

promoção na carreira, nos termos do § 2°.

§ 13 – Caso o servidor possua pontuação excedente após a concessão de

progressão ou promoção na carreira, o saldo de pontos poderá ser aproveitado para

a próxima progressão ou promoção, observados os critérios previstos no Anexo II.

Art. 12 – É requisito para a promoção e a progressão na carreira a avaliação

periódica de desempenho individual satisfatória.

Parágrafo único – Em caso de avaliação periódica de desempenho individual

insatisfatória, o servidor não terá direito a promoção e a progressão na carreira pelo

período de dois anos.

Art. 13 – O servidor não terá direito a progressão ou a promoção a partir da

ocorrência de um dos seguintes eventos:

I – por dois anos, se sofrer punição disciplinar da qual decorra:

a) suspensão;

b) exoneração ou destituição do cargo de provimento em comissão ou função

gratificada que estiver exercendo;

II – durante o período de afastamento, no caso de afastamento das funções

específicas de seu cargo, excetuados os casos previstos como de efetivo exercício,

em legislação específica.

Art. 14 – A Auditoria-Geral do Estado poderá, a pedido da Seplag, verificar a

autenticidade dos documentos apresentados pelo servidor para fins de obtenção de

pontuação para progressão ou promoção.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
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Art. 15 – O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo do Poder Executivo do

Estado que, em razão de concurso público posterior à publicação desta lei, ingressar

em cargo da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental,

com jornada equivalente à do cargo de origem, cuja remuneração, incluídos

adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior à remuneração do cargo

da carreira de que trata esta lei, poderá perceber a diferença a título de vantagem

pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à revisão geral da

remuneração dos servidores estaduais.

Parágrafo único – Para o cálculo da diferença prevista no “caput” deste artigo, não

serão computados os adicionais a que se refere o art. 118 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Art. 16 – O servidor que, na data de publicação desta lei, for ocupante de cargo de

provimento efetivo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

será posicionado no nível e grau da carreira correspondente à respectiva pontuação,

apurada na forma do Anexo II e estabelecida no Anexo III.

§ 1° – Para o posicionamento de que trata o “caput” , será considerada a pontuação

obtida pelo servidor até 31 de dezembro de 2010.

§ 2° – O disposto no “caput” não se aplica:

I – ao servidor que, até 31 de dezembro de 2010, não houver concluído o período

de estágio probatório prevalecendo, nessa hipótese, as regras estabelecidas no art.

11;

II – ao servidor cuja pontuação, apurada conforme os critérios estabelecidos no

Anexo II, resultar em valor da remuneração correspondente ao cargo de provimento

efetivo inferior ao percebido em 31 de dezembro de 2010.

§ 3° – Para fins do disposto no “caput”, somente se rão admitidos títulos ou

certificados obtidos pelo servidor após o início do exercício do cargo de Especialista

em Políticas Públicas e Gestão Governamental e que sejam compatíveis com as

atribuições da carreira, nos termos de regulamento.

§ 4° – Os títulos ou certificados apresentados para  acumulação de pontos prevista

no “caput” não poderão ser reapresentados para fins de concessão de progressão ou

promoção, ressalvada a hipótese de aproveitamento de saldo de pontos, prevista no
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§ 8°.

§ 5° – No caso de aplicação do disposto no inciso I I do § 2°, somente serão aceitos,

para fins de progressão e promoção na carreira, títulos e certificados obtidos a partir

de 1° de janeiro de 2011.

§ 6° – O disposto no “caput” e nos §§ 1° e 2° deste  artigo aplica-se ao servidor

inativo que faz jus à paridade, nos termos da Constituição da República.

§ 7° – O posicionamento de que trata o “caput” será  regulamentado por decreto e

formalizado por meio de resolução da Seplag, com vigência a partir de 1° de janeiro

de 2011.

§ 8° – Caso o servidor possua pontuação excedente a pós a concessão de

progressão ou promoção na carreira, o saldo de pontos poderá ser aproveitado para

a próxima progressão ou promoção, observados os critérios previstos no Anexo II.

Art. 17 – O art. 1°, o “caput” do art. 9°, o “caput ” do art. 16 e o art. 18 da Lei n°

15.304, de 11 de agosto de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° – Fica instituída, na forma desta lei, a c arreira de Auditor Interno, que

integra o Grupo de Atividades de Gestão, de Planejamento, de Tesouraria, de

Auditoria e de Atividades Político-Institucionais do Poder Executivo.

Parágrafo único – A estrutura e o número de cargos da carreira de que trata esta lei

são os constantes no Anexo I.

(...)

Art. 9° – O ocupante de cargo da carreira de Audito r Interno cumprirá a carga

horária de trabalho de quarenta horas semanais, em regime de dedicação exclusiva,

sendo-lhe vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada, exceto a de

magistério, desde que não haja prejuízo para o desempenho das atribuições de seu

cargo e seja observada a compatibilidade de horário.

(...)

Art. 16 – As instruções reguladoras do concurso público de que tratam os arts. 14 e

15 desta lei serão publicadas em edital, que conterá, tendo em vista as

especificidades das atribuições do cargo, no mínimo:

(...)

Art. 18 – O desenvolvimento do servidor na carreira de Auditor Interno dar-se-á
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mediante progressão ou promoção.”.

Art. 18 – O disposto nos arts. 23, 24, 26 e 30 da Lei n° 15.304, de 2004, aplica-se

somente à carreira de Auditor Interno.

Art. 19 – A tabela de vencimento básico da carreira de Especialista em Políticas

Públicas e Gestão Governamental, prevista no inciso III do art. 1° da Lei n° 15.961, de

30 de dezembro de 2005, passa a vigorar na forma do Anexo IV desta lei.

Art. 20 – As tabelas de vencimento básico das carreiras de Delegado de Polícia,

Médico Legista, Perito Criminal, Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia, de que

trata a Lei Complementar n° 84, de 25 de julho de 2 005, são as constantes do Anexo

V desta lei.

Art. 21 – Fica assegurada aos servidores das carreiras de Auxiliar da Polícia Civil,

Técnico Assistente da Polícia Civil e Analista da Polícia Civil, de que trata a Lei n°

15.301, de 10 de agosto de 2004, a concessão de reajustes salariais nas mesmas

datas e com os mesmos índices utilizados para as carreiras policiais civis de que trata

a Lei Complementar n° 84, de 25 de julho de 2005.

Art. 22 – A ementa da Lei n° 15.304, de 2004, passa  a ser “Institui a carreira de

Auditor Interno do Poder Executivo”.

Art. 23 – Ficam revogados os arts. 3°, 4°, 8°, 10, 11, 12 e 13, a alínea “c” do inciso

VI, o inciso VIII e o parágrafo único do art. 16, os incisos IV e V do § 2° do art. 17, os

arts. 21, 25 e o item I.1. do Anexo I da Lei n° 15. 304, de 11 de agosto de 2004.

Art. 24 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1° de janeiro de 2011, exceto quanto ao d isposto nos arts. 20 e 21, que terão

efeito a partir da data de publicação desta lei.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente – Lafayette de Andrada, relator – Ademir

Lucas.

ANEXO I

(a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Le i n° , de de de 2010)

Estrutura da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental -

EPPGG

Carga horária: 40 horas semanais.
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* - A estrutura da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental - EPPGG, carga horária semanal de trabalho 40 horas, foi publicada

no “Diário do Legislativo” de 30.6.2010.

ANEXO II

(a que se referem os arts. 11 e 16 da Lei n° , de d e de 2010)

Critérios de atribuição de pontos para desenvolvimento na carreira de Especialista em

Políticas Públicas e Gestão Governamental

* - Os critérios de atribuição de pontos para desenvolvimento na carreira de

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental foi publicada no “Diário

do Legislativo” de 30.6.2010.

ANEXO III

(a que se refere o art. 16 da Lei n° , de de de 201 0)

Tabela de correspondência entre pontos acumulados e nível e grau da carreira de

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

* - A tabela de correspondência entre pontos acumulados e nível e grau da carreira

de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 30.6.2010.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 19 da Lei n° , de de de 201 0)

Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e

Gestão Governamental

Carga horária: 40 horas semanais

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Especialista em Políticas Públicas

e Gestão Governamental, carga horária semanal de trabalho 40 horas, foi publicada

no “Diário do Legislativo” de 30.6.2010.

ANEXO V

(a que se refere o art. 20 da Lei n° , de de de 201 0)

V.1 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Delegado de Polícia

Carga horária: 40 horas semanais

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Delegado de Polícia, carga horária

semanal de trabalho 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30.6.2010.
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V.2 – Tabela de vencimento básico da carreira de Médico-Legista

Carga horária: 40 horas semanais

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Médico-Legista, carga horária

semanal de trabalho 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30.6.2010.

V.3 – Tabela de vencimento básico da carreira de Perito Criminal

Carga horária: 40 horas semanais

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Perito Criminal, carga horária

semanal de trabalho 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30.6.2010.

V.4 – Tabela de vencimento básico da carreira de Escrivão de Polícia

Carga horária: 40 horas semanais

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Escrivão de Polícia, carga horária

semanal de trabalho 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30.6.2010.

V.5 – Tabela de vencimento básico da carreira de Investigador de Polícia

Carga horária: 40 horas semanais

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Investigador de Polícia, carga

horária semanal de trabalho 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

30.6.2010.
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- 957 - 989 - 993 - 1005 - 1015 - 1103 - 1104 - 1105 - 1106 - 1107 - 1150 - 1158 -

1340 - 1341 - 1394

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Pública s -  216 - 276 - 835 - 872

- 985 - 1052 - 1530

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperat ivismo - 216 - 282 - 288 -

469 - 470 - 472 - 1014 - 1035 - 1053 - 1393
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Soci al -  448 - 449 - 765 - 1049

- 1050 - 1051 - 1054 - 1055 - 1056 - 1057 - 1058 - 1059 - 1060 - 1061 - 1062 - 1063 -

1064 - 1155 - 1156 - 1157 - 1159 - 1160 - 1161 - 1162 - 1163 - 1164 - 1165 - 1166 -

1167 - 1168 - 1169 - 1170 - 1171 - 1173 - 1174 - 1549 - 1551 - 1552

Comissão Especial - 1065 - 1278 - 1280 - 1309 - 1525

Decisão da Presidência - 488 - 891 - 984 - 1128

Mesa da Assembleia - 35 - 956

Palavras do Sr. Presidente - 3 - 23 - 32 - 79 - 241 - 342 - 425 - 437 - 490 - 502 - 552

- 742 - 762 - 830 - 892 - 896 - 983 - 1031 - 1145 - 1150


