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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 3 DE AGOSTO DE 2010

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.637/2010

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Sociedade Lambariense Protetora dos Animais -

SLPAN -, com sede no Município de Lambari.

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 4.637/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Sociedade Lambariense Protetora dos Animais - SLPAN -, com sede no Município de

Lambari, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1992, 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 prevenção de

abusos e maus-tratos aos animais; na assistência veterinária e na promoção de

programas, regulamentos e códigos de postura de proteção aos animais, bem como

no encaminhamento de novas propostas de maior amplitude e eficiência em prol dos

animais.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.637/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2010.

Fábio Avelar, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 4 DE AGOSTO DE 2010

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.395/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Amigos da Criança, Adolescente e do Idoso - Acai

- com sede no Município de Betim.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.395/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Amigos da Criança, Adolescente e do Idoso – Acai –, com sede no Município de

Betim, que tem como finalidade promover ações para a melhoria da qualidade de vida

da criança, do adolescente e do idoso, residentes na localidade.

Com esse propósito, desenvolve atividades educacionais, culturais, esportivas e de

lazer, presta assistência na área da saúde, buscando o desenvolvimento integral de

seus assistidos nos aspectos físico, afetivo, moral e social; ministra cursos

profissionalizantes com o intuito de inseri-los no mercado de trabalho e mantém

creches comunitárias; além disso, 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 ao desempregado e a proteção de

sua família, na perspectiva de concretizar o direito e as oportunidades de acesso aos

bens socioculturais necessários ao desenvolvimento humano e social. Realiza, ainda,

conferências, debates, pesquisas e publicações, objetivando à divulgação de

conhecimentos e informações sobre como promover uma sociedade mais justa.

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

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.395/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.414/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

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

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 4.414/2010 pretende declarar de utilidade pública o Instituto Pró

Life, com sede no Município de Itabira, entidade sem fins econômicos que

desempenha importante trabalho social.

Com efeito, a instituição atua na promoção da assistência social, da cultura, da

educação, da saúde, da segurança alimentar e nutricional e na defesa da família, da

maternidade, da infância, da adolescência, dos idosos e das pessoas com deficiência.

Além disso, visa à proteção do meio ambiente e à promoção da ética, da paz, da

cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais.

Contribui, ainda, para o desenvolvimento sustentável e para a gestão dos recursos

hídricos, a experimentação não lucrativa de modelos socioprodutivos e de sistemas

alternativos de produção, o progresso comunitário local e regional, econômico e

social, o combate à pobreza e o fomento ao esporte amador.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.414/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2010.
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Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.527/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro Integrado Pequeno Caminhar – Cenipec –, com sede no

Município de Uberaba.

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 4.527/2010 pretende declarar de utilidade pública o Centro

Integrado Pequeno Caminhar – Cenipec –, com sede no Município de Uberaba, que

tem como finalidade a promoção da assistência social.

Na consecução de suas metas, oferece proteção à saúde da família, da infância, da

adolescência e da velhice, ministra aos seus filiados cursos profissionalizantes com o

intuito de inseri-los no mercado de trabalho e promove a habilitação de pessoas

portadoras de deficiência.

Dessa maneira, visa sempre zelar pela melhoria das condições de vida dos seus

assistidos, assegurando-lhes integridade e dignidade.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.527/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.574/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Dimas Fabiano, objetiva declarar
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de utilidade pública o Clube da Terceira Idade Idade Feliz, com sede no Município de

Campo Belo.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal na forma original. Vem ela agora a

este colegiado para deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.574/2010 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Clube da Terceira Idade Idade Feliz, com sede no Município de Campo Belo,

entidade civil sem fins lucrativos, que tem por finalidade prestar assistência social às

pessoas da terceira idade.

Para o cumprimento de seus objetivos programáticos, procura desenvolver diversas

atividades ocupacionais voltadas para a cultura e o lazer, além de promover

campanhas beneficentes que exijam uma maior participação da sociedade em prol da

terceira idade. Procura também firmar parcerias com outras entidades congêneres e

órgãos públicos que atuam diretamente na área da assistência social.

Considerando-se a relevância do seu trabalho, voltado ao bem-estar dos idosos, o

Clube da Terceira Idade Idade Feliz está habilitado a receber o título de utilidade

pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.574/2010 em

turno único.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.593/2010

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 Fundação Painense da Criança, do

Adolescente e do Idoso, com sede no Município de Pains.

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 4.593/2010 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

Painense da Criança, do Adolescente e do Idoso, com sede no Município de Pains.

Entidade sem fins econômicos, atua nas áreas ambiental, educativa,

profissionalizante, cultural, assistencial e desportiva.

Para a consecução de seus propósitos, a Fundação promove atividades de

recreação e assistência social voltadas para as pessoas carentes, em especial,

crianças, adolescentes e idosos, visando a seu desenvolvimento integral;

intercâmbios, pesquisas e publicações, bem como eventos voltados à divulgação de

conhecimento relevante para seus assistidos; integração dos jovens no mercado de

trabalho; preservação do patrimônio histórico, artístico, paisagístico, ecológico e

folclórico; e manutenção de creches, escolas, asilos e hospitais.

Dessa forma, considerando a importância do trabalho realizado, acreditamos ser a

entidade merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.593/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.607/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrus Filho, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Projeto Esperança – Proesp –, com sede no Município

de Camanducaia.

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 4.607/2010 pretende declarar de utilidade pública o Projeto

Esperança – Proesp –, com sede no Município de Camanducaia, que tem como

finalidade realizar ações visando à melhoria da qualidade de vida da criança e do

adolescente carentes, residentes na localidade.

Para a consecução de sua meta, mantém abrigo para acolher os menores em

situação de risco; busca a preservação da convivência familiar; incentiva o

relacionamento entre famílias; promove o engajamento da comunidade local para

subsidiar suas iniciativas, objetivando assegurar aos seus assistidos integridade e

dignidade e o exercício pleno da cidadania.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.607/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.616/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Rural Comunitária de Assistência

ao Barbosa do Meio – Arcabam –, com sede no Município de Virgem da Lapa.

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 4.616/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Rural Comunitária de Assistência ao Barbosa do Meio – Arcabam –, com sede no

Município de Virgem da Lapa, entidade sem fins econômicos que atua na defesa e na
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proteção da infância e da família.

Para a consecução de seus propósitos, a instituição promove gratuitamente a

educação e a saúde da criança e da família; executa ações e presta serviços de

atenção às necessidades dessas pessoas; elabora, incentiva e apoia estratégias e

ações voltadas para o atendimento da criança; contribui para o estabelecimento de

políticas públicas e programas intersetoriais; realiza intercâmbios, eventos, reuniões,

estudos, conferências, debates, cursos, palestras e seminários; além de disponibilizar

serviços de assistência social.

Pela importância do trabalho realizado, acreditamos ser a entidade merecedora do

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.616/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.620/2010

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 a Associação dos Moradores do Bairro Santa Terezinha,

com sede no Município de Muriaé.

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 4.620/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Santa Terezinha, com sede no Município de

Muriaé, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1982, que tem por finalidade

promover o desenvolvimento comunitário e a integração social.

A documentação anexada ao processo demonstra que a instituição desenvolve
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atividades diversas ligadas à assistência social, saúde, habitação, esporte e lazer.

Procura também desenvolver ações para geração de renda e emprego.

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° 4.620/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.628/2010

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 o Conselho Feminino Damas da Fraternidade de

Jordânia, com sede no Município de Jordânia.

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 4.628/2010 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Conselho Feminino Damas da Fraternidade de Jordânia, com sede no Município de

Jordânia. Entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1989, tem por finalidade

congregar as esposas e mães de maçons regulares, com o objetivo de desenvolver

programas e atividades assistenciais.

A documentação anexada ao processo demonstra que a instituição desenvolve

atividades diversas nos setores da saúde, educação, cultura, proteção e defesa da

família, priorizando a infância, a adolescência e a terceira idade. Procura, também,

promover eventos culturais, recreativos, esportivos e assistenciais, sempre com o

intuito de proporcionar condições de melhoria na qualidade de vida dos seus

associados e o bem-estar da comunidade em geral.
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Por isso é oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida declaração de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.628/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.634/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrus Filho, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Jaguari de Baixo Unidos em Ação

– AJBUA –, com sede no Município de Camanducaia.

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 4.634/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Jaguari de Baixo Unidos em Ação – AJBUA –, com sede no Município de

Camanducaia, entidade sem fins econômicos e de caráter beneficente.

Os seus principais objetivos são contribuir para a promoção integral da pessoa

humana, despertando no cidadão a consciência de seus direitos e deveres; realizar

estudos e levantamentos de interesse da comunidade (habitação, saúde, segurança,

saneamento básico, emprego, ensino, transporte, abastecimento e lazer);

implementar ações voltadas à melhoria das condições de vida da comunidade;

desenvolver atividades sociais e desportivas; encaminhar sugestões e reivindicações

da comunidade às autoridades competentes; promover e difundir a cultura; proteger o

meio ambiente, o consumidor, a ordem econômica, a livre concorrência e o

patrimônio público.

Pela importância do trabalho realizado, acreditamos ser a instituição merecedora do
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título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.634/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.643/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Clube de Mães Estrela Dalva, com sede no Município

de Ipatinga.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 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 4.643/2010 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Clube de Mães Estrela Dalva, com sede no Município de Ipatinga. Trata-se de

entidade civil sem fins lucrativos, que tem por finalidade incentivar a mulher a

conquistar seu espaço na sociedade, desenvolvendo projetos nas áreas de

assistência social, saúde, educação, cultura, esporte e lazer, sempre visando à

defesa dos interesses coletivos, em especial os da mulher e da criança carente. Ela

procura também firmar parcerias e convênios com entidades públicas e privadas para

viabilizar a ampliação de seu trabalho e o prosseguimento de seus projetos.

Ademais, fomenta projetos alternativos voltados para a profissionalização e a

inserção no mercado de trabalho das pessoas da comunidade, para a proteção e a

integridade da família e da infância.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.643/2010 em turno

único.
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Sala das Comissões, 3 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.644/2010

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 Sócio Cultural Ipabense – Ascipa –, 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 4.644/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Sócio Cultural Ipabense – Ascipa –, com sede no Município de Ipaba, que tem como

finalidade realizar obras e ações com vistas à melhoria da qualidade de vida da

população local.

Com esse propósito, a entidade desenvolve atividades educativas, culturais e de

lazer; orienta sobre a preservação do meio ambiente; ministra aos filiados cursos

profissionalizantes com o intuito de inseri-los no mercado de trabalho; promove

atividades produtivas visando à melhoria da renda familiar dos pequenos produtores;

busca solucionar as pendências mais importantes relacionadas com a saúde, a

segurança e a habitação; assiste e ampara a infância, a adolescência e a velhice.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.644/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.645/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores da Comunidade Dom

Oscar Romero – AMCDOR –, com sede no Município de Ipatinga.

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 4.645/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação dos Moradores da Comunidade Dom Oscar Romero – AMCDOR –, com

sede no Município de Ipatinga, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1992,

que tem por finalidade promover o desenvolvimento comunitário por meio da

integração social.

A documentação anexada ao processo demonstra que a instituição desenvolve

atividades diversas nos setores da saúde, educação e cultura, com o propósito de

lograr a promoção humana, além de procurar parcerias e convênios com órgãos

públicos e entidades congêneres, de forma a auxiliar no cumprimento dos seus

objetivos estatutários.

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° 4.645/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.646/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Olívia Vieira de Assis,
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com sede no Município de Timóteo.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.646/2010 pretende declarar de utilidade pública a Creche

Comunitária Olívia Vieira de Assis, com sede no Município de Timóteo, entidade sem

fins econômicos que desempenha importante trabalho na área social.

A Creche presta assistência social, moral e didático-pedagógica, além de fornecer

alimentação e vestuário às crianças carentes com idade entre 6 meses e 6 anos e 11

meses, cujas mães necessitam trabalhar fora do lar.

Pela relevância do trabalho realizado, acreditamos ser a entidade merecedora do

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.646/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.647/2010

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 Projeto Social Vida Plena – PSVP –, com sede no

Município de Ipatinga.

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

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

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 4.647/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação
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Projeto Social Vida Plena – PSVP –, com sede no Município de Ipatinga, que possui

como finalidade promover a melhoria da qualidade de vida dos habitantes locais,

especialmente o segmento mais carente.

Com esse propósito, a entidade realiza atividades culturais, esportivas e

recreativas; fabrica e distribui fraldas descartáveis geriátricas e infantis aos

portadores de necessidades especiais; firma convênios com órgãos públicos e

entidades privadas para subsidiar suas iniciativas.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º

de seu estatuto.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.647/2010,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.656/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Adil Pimenta de Souza – Iaps –, com

sede no Município de São João Nepomuceno.

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 4.656/2010 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Instituto Adil Pimenta de Souza – Iaps –, com sede no Município de São João

Nepomuceno, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 2009, que tem por
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finalidade promover o desenvolvimento comunitário e a integração social.

A documentação anexada ao processo demonstra que a instituição procura

desenvolver atividades culturais, esportivas e de lazer; incentivar e organizar

manifestações culturais no campo da dança, do teatro, da música, da capoeira e do

carnaval; formar e manter uma banda de música, bem como ministrar aulas de

música vocal e instrumental; e realizar a inclusão digital. Procura, também, promover

o combate à miséria e à fome, fomentar programas de qualificação profissional para

os seus associados com o objetivo da inserção no mercado de trabalho e incentivar a

educação ambiental.

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° 4.656/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.659/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores Rurais de

Taquaril e Adjacências, com sede no Município de Montes Claros.

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 4.659/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Pequenos Produtores Rurais de Taquaril e Adjacências, com sede no Município de

Montes Claros, entidade sem fins econômicos que desempenha importante trabalho

social.
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Os principais objetivos da instituição são promover atividades escolares, recreativas

e de cidadania para crianças e adolescentes da comunidade; alfabetizar analfabetos

e semi-analfabetos; incentivar programas socioeducativos voltados para a

comunidade carente; conscientizar o indivíduo da importância da educação como

forma de integração social; ofertar cursos profissionalizantes; realizar palestras sobre

prevenção de doenças, uso abusivo de drogas, saneamento básico, educação

familiar ou outros temas que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da

população; combater o êxodo rural; contribuir para a melhoria da infraestrutura local;

prestar serviços de assistência à saúde em parceria com empresas privadas e poder

público; oferecer assistência social aos idosos; manter escolas de artesanato, música

e teatro, incentivando a participação da população carente nas atividades culturais;

proporcionar o acesso da população carente às novas tecnologias; defender os

direitos dos associados e moradores da comunidade perante as autoridades

governamentais; contribuir para a integração da comunidade rural com a comunidade

urbana, respeitando as características de cada uma; incentivar a interação entre as

entidades congêneres da zona rural.

Pela importância do trabalho realizado, acreditamos ser a entidade merecedora do

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.659/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.665/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Viva Melhor – Avime –, com sede no Município de

Careaçu.

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 4.665/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Viva Melhor – Avime –, com sede no Município de Careaçu, que possui como

finalidade a melhoria da qualidade de vida da população local.

A Associação promove ações para amparar as crianças de rua; elabora e

desenvolve projetos visando atingir diversas áreas sociais, buscando a promoção

humana, o resgate da cidadania e a solidariedade entre seus associados e a

comunidade; e orienta sobre a preservação da natureza.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.665/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.673/2010

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 a Entidade Social Mestra Titide – ESMT –, com sede no

Município de São João Evangelista.

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 4.673/2010 pretende declarar de utilidade pública a Entidade

Social Mestra Titide – ESMT –, com sede no Município de São João Evangelista,

entidade sem fins econômicos que desempenha importante trabalho social.

Os principais objetivos da instituição são promover gratuitamente a educação e a
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saúde da criança e da família de baixa renda, prestando serviços de atenção às suas

necessidades; favorecer o desenvolvimento integral da criança; elaborar e apoiar

ações e estratégias voltadas ao atendimento das necessidades da criança; contribuir

para a implementação de políticas públicas e programas que garantam os direitos da

criança e a proteção da família.

É importante destacar, ainda, que, para o cumprimento de seus propósitos, a

entidade mantém a creche Casa dos Pequeninos, situada no Município de São João

Evangelista.

Pela importância do trabalho realizado, acreditamos ser a instituição merecedora do

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.673/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.674/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores e Produtores do Núcleo

Rural Areia de Santa Rita – AMPNRASR –, com sede no Município de Unaí.

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 4.674/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação dos Moradores e Produtores do Núcleo Rural Areia de Santa Rita –

AMPNRASR –, com sede no Município de Unaí. Entidade civil sem fins lucrativos, a

Associação foi fundada em 1999 e tem por finalidade desenvolver atividades

voltadas, especialmente, para a área da assistência social.
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Para cumprimento de seus objetivos programáticos, a instituição fomenta projetos

nas áreas da educação, cultura, proteção e defesa da saúde e da família, priorizando

a maternidade, a infância e a terceira idade. Também desenvolve cursos de formação

profissional, visando à integração de seus associados no mercado de trabalho;

promove atividades de inclusão social e formação da cidadania, bem como de

integração da comunidade local, com ênfase para grupos de convivência, por meio de

projetos alternativos. Atua, ainda, na área da segurança alimentar e nutricional e na

defesa dos interesses coletivos.

Pela relevância do trabalho realizado pela Associação, é oportuna a intenção de se

lhe conceder a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.674/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.678/2010

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 o Rotary Club de Coronel Fabriciano-Norte, com sede no Município

de Coronel Fabriciano.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.678/2010 pretende declarar de utilidade pública o Rotary Club

de Coronel Fabriciano-Norte, com sede no Município de Coronel Fabriciano, que tem

como finalidade proporcionar a melhor convivência entre os seus associados e a

comunidade local.

Na consecução de seus propósitos, a entidade atua na promoção da ética, da
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cidadania, dos direitos humanos e de outros valores universais, e desenvolve o

sentimento de companheirismo e de solidariedade como elo de união entre as

pessoas. Além disso, busca sempre ajudar os mais necessitados.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.678/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.685/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Marcos Sahium, com sede no

Município de Uberlândia.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 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 4.685/2010 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Instituto Marcos Sahium, com sede no Município de Uberlândia, entidade civil sem

fins lucrativos, fundada em 2005, que tem por finalidade principal a busca de soluções

alternativas para o desenvolvimento comunitário e humano.

A documentação anexada ao processo demonstra que o Instituto realiza importante

trabalho na técnica da equoterapia, tratamento voltado para pessoas portadoras de

deficiência física e mental, que tem o intuito de melhorar a sua coordenação motora,

desenvolvendo tecnologias inovadoras e alternativas para essa modalidade de

terapia; promove o debate e o intercâmbio entre os diversos setores da sociedade

envolvidos na área em que atua, além de realizar estudos técnicos, projetos,

pesquisas e metodologias relacionados ao tema; articula ações direcionadas para
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pessoas carentes e idosas através do lazer no campo e viabiliza a implantação de

oficinas educativas com psicoterapeutas como complementação do tratamento.

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° 4.685/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 2010

ATAS

ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 3/8/2010

Presidência dos Deputados Weliton Prado e André Quintão

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

Correspondência: Mensagem nº 543/2010 (encaminhando o Veto Total à Proposição

de Lei nº 19.958), do Governador do Estado - Ofícios nºs 44 e 45/2010

(encaminhando o Relatório de Atividades do 1º Trimestre de 2010 e informando a

apreciação do Balanço Geral do Estado de Minas Gerais, referente ao exercício de

2009, e a emissão de parecer prévio de sua competência, respectivamente), do

Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios, telegramas e cartão - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.795 a 4.822/2010 -

Projeto de Resolução nº 4.823/2010 - Requerimentos nºs 6.548 a 6.556/2010 -

Requerimentos das Comissões de Meio Ambiente e de Direitos Humanos e dos

Deputados Sargento Rodrigues e outros, Sargento Rodrigues (2) e Wander Borges

(5) - Comunicações: Comunicação do Deputado Tiago Ulisses - Oradores Inscritos:

Discursos dos Deputados Padre João, Weliton Prado, André Quintão, Carlin Moura e

Gustavo Valadares - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Decisões da Presidência (2) - Comunicação da Presidência - Despacho de

Requerimentos: Requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues (2) e do Deputado

Sargento Rodrigues e outros; deferimento - Votação de Requerimentos:

Requerimentos das Comissões de Meio Ambiente e de Direitos Humanos e do

Deputado Wander Borges (5); aprovação - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely

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

Filho - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Carlin Moura - Carlos Gomes -

Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Djalma Diniz - Doutor
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Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco -

Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Leonardo Moreira - Luiz Humberto

Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Padre João - Pinduca Ferreira - Rômulo

Veneroso - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado 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 543/2010*

Belo Horizonte, 21 de julho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

Constituição do Estado, decidi opor veto total à Proposição de Lei nº 19.958, que

dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao

Município de Santo Antônio do Grama, por inconstitucionalidade e contrariedade ao

interesse público.

Consultada, a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas assim se

manifestou:

“A recuperação e conservação do segmento está incluída no Programa PROMG -



____________________________________________________________________________
25

Área 17ª CRG - Ponte Nova, cuja licitação está em curso através do Edital LPI

005/09, com programação de abertura das propostas em 18/09/09.”

“O DER/MG nada tem a opor quanto ao Projeto de Lei em referência. Entretanto,

após a sua conversão em lei esta autarquia não poderá atuar mais no segmento,

exercendo quaisquer atividades de conservação e/ou manutenção, ficando esta a

cargo do Município.”

Portanto, a Proposição em tela invade a competência organizacional de que trata a

alínea “f” do inciso III do art. 66, da Constituição do Estado, pois interfere em Projeto

Estruturador do Governo do Estado e na autonomia administrativa de autarquia da

estrutura do Poder Executivo.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a vetar a Proposição em causa,

as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros dessa Augusta

Casa Legislativa.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 44/2010

Do Sr. Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas do Estado,

encaminhando o Relatório de Atividades dessa Corte no primeiro trimestre de 2010. (-

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

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

OFÍCIO Nº 45/2010

Do Sr. Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, comunicando

que, na apreciação do processo referente ao Balanço Geral do Estado de Minas

Gerais, exercício 2009, essa Corte emitiu parecer prévio pela aprovação das contas.

(- Anexe-se à Mensagem nº 491/2010.)

OFÍCIOS

Dos Srs. Deputado Riva e Helder Valin, Presidentes das Assembleias Legislativas

de Mato Grosso e Goiás, respectivamente; da Sra. Maria Elmira Evangelina do

Amaral Dick, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de

Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos, e do Sr.
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Bonifácio Andrada, Reitor da Universidade Presidente Antônio Carlos - Unipac -,

agradecendo o envio do livro “A Assembleia de Minas e a Construção Coletiva de

Políticas Públicas - Eventos Institucionais 1990/2009”.

Do Sr. Cláudio Renato dos Santos Costa, Presidente do Tribunal de Justiça,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.221/2010, da Comissão de

Segurança Pública.

Dos Srs. Ciro Pedrosa, Bonifácio de Andrada e Geraldo Thadeu, Deputados

Federais, prestando informações relativas, respectivamente, aos Requerimentos n°s

6.130, 6.136 e 6.126/2010, do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 6.025/2010, do Deputado Duarte Bech ir.

Do Sr. Geraldo Thadeu, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 5.666/2010, da Comissão de Turismo.

Do Sr. Marcelo Pereira Borges, Secretário Executivo do Ministério da Integração

Nacional (2), informando a liberação de recursos financeiros destinados ao Instituto

de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene. (- 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. Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.340/2010 , do Deputado Délio Malheiros.

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 4.590/2010, em atenção a pedido da Comissão de

Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.590/2010.)

Do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Fazenda, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.406/2010 , da Comissão de Política

Agropecuária.

Do Sr. Moacyr Lobato de Campos Filho, Secretário de Defesa Social, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei Complementar nº 59/2010, em atenção a

pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº

59/2010.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (3), prestando informações
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relativas aos Projetos de Lei nºs 4.283, 4.498 e 4.575/2010, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexem-se os ofícios, notas técnicas e memorandos aos

respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Carlo Roberto Simi, Secretário de Políticas Públicas de Emprego do

Ministério do Trabalho e Emprego, encaminhando cópia de termo aditivo ao Convênio

MTE/SPPE/CODEFAT nº 007/2006. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para

os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento

Interno.)

Da Sra. Maria Cristina Bento, Chefe de Gabinete da Presidência da Câmara

Municipal de Lisboa, agradecendo manifestação de pesar pelo falecimento de José

de Sousa Saramago formulada por esta Casa em atenção a requerimento da

Deputada Gláucia Brandão.

Do Sr. Cloves Eduardo Benevides, Presidente da Fundação Educacional Caio

Martins, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.961/2010, da

Comissão de Assuntos Municipais.

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

relativas ao Requerimento n° 6.300/2010, da Comissã o de Turismo.

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG (6), prestando

informações relativas aos Requerimentos nºs 6.177/2010, do Deputado Fahim

Sawan; 5.960/2010, da Comissão de Segurança Pública; 6.232 e 6.236/2010, da

Comissão de Turismo; e 6.296 e 6.346/2010, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais

(4), prestando informações relativas aos Requerimentos nºs 6.375, 6.381, 6.386,

6.431/2010, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG, solicitando a

paralisação das ações da Comissão de Administração Pública na apuração de

denúncias de irregularidades cometidas por oficiais da PMMG nas notificações de

processos administrativos de policiais internados para tratamento psiquiático, até a

conclusão da apuração que o próprio Comando-Geral da PMMG se propõe efetuar a

partir de denúncia formal. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Ricardo Augusto Simões Campos, Diretor-Presidente da Copasa, prestando
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informações relativas ao Requerimento nº 6.276/2010, da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. Sebastião Donizete de Souza, Superintendente Regional do DNIT no

Estado, prestando informações relativas ao Requerimento nº 6.323/2010, da

Comissão de Turismo.

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

(substituto) (3), prestando informações relativas aos Requerimentos nºs 6.298 e

6.299/2010, da Comissão de Transporte; e a requerimento da Comissão de Turismo,

encaminhado pelo Ofício nº 1.714/2010/SGM.

Do Sr. Vinícius Diniz Monteiro de Barros, Chefe da Defensoria Pública da União no

Estado, prestando informações relativas ao funcionamento desse órgão e à sua

missão constitucional de garantir o acesso do cidadão hipossuficiente ao direito. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 5.996/2010, da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. Eduardo Machado de Faria Tavares, Ouvidor Ambiental da Ouvidoria-Geral

do Estado, prestando informações relativas ao Requerimento nº 5.821/2010, da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Evaldo Vilela, Secretário Adjunto de Ciência e Tecnologia, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.358/2010 , do Deputado Carlin Moura.

Do Sr. Rogério Aoki Romero, Secretário Adjunto de Esportes (3), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 5.276, 5.281 e 5.283/2009, da

Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (5), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 3.111/2009, 4.590, 4.598, 4.624 e

4.657/2010, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-se os ofícios e

as notas técnicas aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 6.119/2 010, da Comissão de Direitos

Humanos, e 6.194/2010, do Deputado Fahim Sawan.
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Da Sra. Gisele Bahia, Subsecretária Estadual de Vigilância em Saúde, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.865/2010 , do Deputado Vanderlei

Miranda.

Do Sr. Ronaldo Araújo Pedron, Subsecretário de Atendimento às Medidas

Socioeducativas (2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s

5.950/2010, da Comissão de Direitos Humanos, e 6.430/2010, da Comissão de

Segurança Pública.

Da Sra. Andréa Cristina de Miranda Costa, Juíza Auxiliar da Corregedoria do Foro

Judicial da 4ª Região, prestando informações relativas ao Requerimento n°

6.311/2010, das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública.

Do Sr. Eduardo Nepomuceno de Sousa, Promotor de Justiça, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.262/2010 , da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. José Antônio de Oliveira Cordeiro, Juiz de Direito da Comarca de Caratinga,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.223/2010, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Luciano Luz Badini Martins, Coordenador do CAO-MA, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.012/2010 , da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. Madson da Cunha Mouta, Promotor de Justiça da Comarca de Lajinha,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.012/2010, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Márcio Gomes de Souza, Procurador de Justiça, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 6.001/2010, da Comissã o Direitos Humanos.

Do Sr. Josué Costa Valadão, Secretário Municipal de Governo de Belo Horizonte,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.286/2010, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Lindomar Diamantino Segundo, Secretário Municipal de Educação e Cultura

de Contagem, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.943/2010, da

Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Rosa Maria Cardoso Beraldo, Secretária Municipal de Educação, Cultura,
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Esporte e Lazer de Passos, lamentando a apresentação de emenda ao Projeto de Lei

nº 3.855/2009 a qual possibilitará a redução de repasses para o Fundo Estadual de

Cultura e solicitando que esta Casa se posicione contrariamente à referida emenda.

Do Sr. Augusto Henrique Lio Horta, Chefe de Gabinete da Secretaria de Meio

Ambiente, prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.405/2010, da

Comissão de Meio Ambiente.

Da Sra. Marta de Sousa Lima, Chefe de Gabinete da Secretaria de Saúde,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.959/2010, da Comissão de

Segurança Pública.

Do Sr. André Freire de Carvalho Venâncio, Superintendente de Relações

Institucionais Substituto, prestando informações relativas aos Requerimentos n°s

5.470 e 5.471/2010, do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Antônio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do Fundo Nacional de

Assistência Social (4), informando a liberação dos recursos financeiros 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. Cleber Fernando de Almeida, Coordenador-Geral da Secretaria Nacional de

Segurança Alimentar e Nutricional, informando a liberação dos recursos financeiros

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. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (5), informando a liberação dos

recursos financeiros que menciona, destinados a garantir a execução de programas

desse Fundo. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

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

Da Sra. Elídia Tavares de Lanna Rocha, Diretora Executiva de Engenharia e

Gestão Predial do Tribunal de Justiça, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 6.369/2010, da Comissão de Seguranç a Pública.

Do Sr. Eugenio da Costa Arsky, Coordenador-Geral de Convênios (substituto),

informando a liberação dos recursos financeiros que menciona, destinados ao Idene.

(- 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. Gustavo Botelho Neto, Superintendente de Investigações e Polícia Judiciária

da Polícia Civil de Minas Gerais (2), prestando informações relativas aos

Requerimentos n°s 5.607/2010, da Comissão de Segura nça Pública, e 5.832/2010,

da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Jerry Antunes de Oliveira, Superintendente Regional em Minas Gerais do

Departamento de Polícia Federal, prestando informações relativas aos

Requerimentos n°s 6.376 e 6.391/2010, da Comissão d e Segurança Pública.

Do Sr. José de Assis Nogueira, Gerente de Autorização e Acompanhamento da

Anatel, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.393/2010, do

Deputado Carlin Moura.

Do Sr. José João Reis, Chefe do Departamento de Administração Financeira da

Embrapa, informando a liberação de recursos financeiros à Epamig, referentes ao

convênio 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. Luis André Muniz, Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de

Pessoas da Agência Nacional de Águas, informando a celebração de termo aditivo ao

convênio que menciona, firmado entre essa Agência, o Igam 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.)

Da Sra. Maria Cláudia Pinto, Superintendente Regional de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável - ASF -, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 6.202/2010, da Comissão de Minas e Energia.

Da Sra. Maria Paula Dallari Bucci, Secretária de Educação Superior do Ministério

da Educação, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.919/2010, do

Deputado Weliton Prado.

Da Sra. Rosimeire Gomes de Souza da Silva, Coordenadora-Geral de Finanças,

Convênios e Contabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário (substituta),

encaminhando cópia do convênio que menciona, celebrado entre esse Ministério e o

Iter-MG, bem como cópia do extrato de sua publicação no “Diário Oficial da União”. (-

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

Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)
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Da Sra. Alessandra Oliveira Gontijo, Diretora Executiva do Grupo de Educação,

Ética e Cidadania, encaminhando relatório de prestação de contas da entidade,

referente ao ano de 2009. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do

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

TELEGRAMAS

Da Sra. Maria Beatriz de Castro Alves Savassi, Prefeita de Patos de Minas,

agradecendo o envio, por esta Casa, da publicação “Normas de Interesse para o

Município”.

Do Sr. Dimas Rodrigues, Superintendente da Codevasf em Minas, agradecendo

votos de congratulações formulados por esta Casa por sua posse no referido cargo,

em atenção a requerimento do Deputado Ruy Muniz.

Do Sr. Sérgio Penna, Chefe de Gabinete da Presidência do Senado Federal,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 6.399/2010, da Comissão de

Cultura.

CARTÃO

Do Sr. Mauro Sérgio Nery Brito, Presidente da Cohab, agradecendo empenho desta

Casa para aprovação do Projeto de Lei nº 3.858/2009.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.795/2010

Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Paraguaçu, com sede

nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de

Paraguaçu, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2010.

Antônio Carlos Arantes



____________________________________________________________________________
33

Justificação: O Lar São Vicente de Paulo de Paraguaçu mantém estabelecimento

destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, proporcionando-lhes

assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade

e dignidade, visando a preservação de sua saúde física e mental. Também atende,

em caráter excepcional, pessoas ainda não idosas, portadoras de deficiência física ou

psicológica, ou com qualquer outra necessidade de amparo humano.

Além disso, a entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de

utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.796/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da Chácara -

AMBC -, com sede no Município de Luminárias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

da Chácara - AMBC -, com sede no Município de Luminárias.

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

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro da Chácara - AMBC -, com

sede no Município de Luminárias, é uma sociedade civil de direito privado, sem fins

lucrativos. Tem por finalidade incentivar a participação dos moradores e

estabelecidos no Bairro da Chácara em prol da cidadania e do exercício dos seus

direitos. Para isso, promove estudos, pesquisas e cursos de interesse da

comunidade, bem como incentiva a realização de atividades sociais, culturais e

desportivas.

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
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proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.797/2010

Declara de utilidade pública o Vila Nova do Morro Alto Esporte Clube, com sede no

Município de Vespasiano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Vila Nova do Morro Alto Esporte

Clube, com sede no Município de Vespasiano.

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

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2010.

Dinis Pinheiro

Justificação: O Vila Nova do Morro Alto Esporte Clube, com sede no Município de

Vespasiano, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, com duração por tempo

indeterminado. Seus estatutos estão registrados no Cartório do Registro Civil das

Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos da Comarca de Vespasiano. Tem por

finalidade difundir o civismo através da cultura física, especialmente o futebol.

Diante do exposto, esperamos contar com a aprovação deste nosso projeto pelos

ilustres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.798/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Usuários das Águas do Ribeirão

Pavões e Região - Auapa -, com sede no Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Usuários das Águas

do Ribeirão Pavões e Região - Auapa -, com sede no Município de Patrocínio.

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

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2010.



____________________________________________________________________________
35

Elmiro Nascimento

Justificação: A Associação dos Usuários das Águas do Ribeirão Pavões e Região,

também conhecida como Auapa, é uma entidade civil sem fins lucrativos e de

duração indeterminada. A entidade tem como finalidade básica dar apoio técnico e

operacional à gestão dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Pavões

e seus afluentes, promovendo o planejamento, a execução e o acompanhamento de

ações, programas e projetos que visam à preservação do meio ambiente, à melhoria

das condições de saneamento, ao controle da erosão e a demais ações em prol da

melhoria da qualidade de vida da população da região.

A referida entidade foi fundada em 15/7/2009 e sua diretoria é constituída por

pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

Considerando a importância das atividades exercidas pela Associação dos Usuários

das Águas do Ribeirão Pavões e Região, 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.799/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores de Eliotas Teixeiras e São

Sebastião – Ametes –, com sede no Município de Simonésia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores de Eliotas

Teixeiras e São Sebastião – Ametes –, com sede no Município de Simonésia.

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

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2010.

Durval Ângelo

Justificação: Fundada em 2000, a Associação de Moradores de Eliotas Teixeiras e

São Sebastião, com sede no lugar denominado Córrego dos Elionas, zona rural do

Município de Simonésia, é uma entidade de direito privado, sem fins econômicos, que

tem como finalidade precípua representar os interesse dos moradores das

comunidades que lhe dão nome junto aos poderes públicos, na defesa de seus
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interesses e na busca de melhoramentos e benefícios para essas localidades.

Com esse propósito, realiza reuniões sociais, buscando estimular a solidariedade

entre seus associados; promove ciclos de estudos e palestras voltadas para o

aperfeiçoamento técnico e intelectual; reivindica assistência médica, hospitalar e

jurídica; desenvolve atividades objetivando a proteção da infância, juventude, família,

maternidade e velhice e o combate da fome e da pobreza; orienta sobre a proteção

do meio ambiente; divulga a cultura e o esporte.

Considerando a importância do trabalho realizado pela Associação de Moradores

de Eliotas Teixeiras e São Sebastião para a consolidação da cidadania dos

habitantes locais, 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 4.800/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Matias Barbosa

– Apro/MB –, com sede no Município de Matias Barbosa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de

Matias Barbosa – Apro/MB –, com sede no Município de Matias Barbosa.

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

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2010.

Durval Ângelo

Justificação: Fundada em 2006, a Associação dos Produtores Rurais de Matias

Barbosa – Apro/MB –, com sede no Município de Matias Barbosa, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, tem por escopo defender os interesses e direitos

da comunidade em que está inserida, buscando melhorias em sua qualidade de vida.

Para a consecução de seus propósitos, a instituição busca potencializar os recursos

produtivos de seus associados; apresentar estratégias para que eles obtenham

melhores condições para a produção rural; incentivar a sua qualificação por meio de

palestras, cursos e outros eventos, apoiando a forma familiar de produção agrícola;
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valorizar a cooperação como estratégia de fortalecimento dos vínculos sociais e de

desenvolvimento do potencial criativo, educacional e cultural de seus membros;

pesquisar o mercado para viabilizar a melhor compra de insumos; e orientar os

associados sobre a preservação e a conservação do meio ambiente e a importância

do desenvolvimento sustentável.

Considerando a importância do trabalho realizado pela Associação, contamos com

a anuência dos nobres Deputados a este projeto de lei, que pretende outorgar-lhe o

título de utilidade pública.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.801/2010

Estabelece política e normas para instalação de postos de atendimento de registro

civil em maternidades e hospitais públicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Nos hospitais conveniados com o Sistema Ú nico de Saúde - SUS - e nas

maternidades públicas, deverão ser mantidos postos oficiais do registro civil de

pessoas naturais, onde será feito registro gratuito de nascimento dos pobres na

acepção jurídica, conforme prevê a Lei Federal n° 9 .534, de 1997.

Parágrafo único - Para o estrito cumprimento desta lei, os hospitais conveniados

com o SUS e os hospitais públicos cederão espaço para a instalação do posto de

atendimento.

Art. 2° - O encaminhamento dos responsáveis, bem co mo a divulgação dos postos

de atendimento, será de plena responsabilidade das maternidades e dos hospitais

públicos.

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias

contados da data de sua publicação.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2010.

Ana Maria Resende

Justificação: De acordo com a lei, são gratuitos, para os reconhecidamente pobres,
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o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Apesar disso ainda existem

milhares de pessoas sem registro, porque os pais desconhecem a lei ou por

acomodação. Há dados indicativos de que, a cada ano, cerca de 830 mil recém-

nascidos saem do hospital sem registro.

A certidão de nascimento é o primeiro momento da cidadania. Sem ela, meninos e

meninas não podem se matricular em escolas ou ter acesso aos serviços públicos de

saúde. E assim ficam sujeitos e vulneráveis ao trabalho infantil, por não terem como

comprovar a idade. Também se tornam alvos fáceis do tráfico de crianças e órgãos,

já que não há documentos que atestam a sua existência. Por falta de informação ou

dificuldade de acesso aos serviços públicos, muitas famílias deixam de registrar seus

filhos, que crescem sem ao menos saber seu nome completo ou filiação.

Portanto, é importante que os cartórios de registro civil, com a colaboração do

poder público, instalem posto de atendimento nas maternidades e nos hospitais

públicos, pois assim pessoas humildes poderiam registrar seus filhos e ter sua

cidadania garantida.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

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

PROJETO DE LEI Nº 4.802/2010

Dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as maternidades no Estado de Minas

Gerais disponibilizarem pulseiras antissequestro para os recém-nascidos e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As maternidades dos hospitais públicos e privados do Estado de Minas

Gerais ficam obrigadas a disponibilizarem pulseiras antissequestro para os recém-

nascidos e crianças internadas.

Art. 2º - A pulseira terá um sensor de alarme e será fixada por meio de um

dispositivo nos pulsos da criança recém-nascida ou de qualquer outra criança que

estiver internada.

Parágrafo único - Nas portas de entrada e saída dos hospitais deverá haver

dispositivos que acionem o alarme, caso alguém saia com criança portando a

pulseira.
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Art. 3º - A pulseira somente poderá ser desativada por funcionário autorizado pela

maternidade.

Art. 4º - O descumprimento das disposições contidas nesta lei sujeitará a parte

infratora a penalidades a serem definidas em regulamento.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de

dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente e

suplementadas, se necessário.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias da data

de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2010.

Ana Maria Resende

Justificação: Este projeto de lei é de suma importância, pois visa obrigar todas as

maternidades dos hospitais públicos e privados do Estado a implantarem a pulseira

antissequestro, um equipamento eletrônico que deve ser colocado no pulso da

criança recém-nascida ou de qualquer outra criança que estiver internada.

A pulseira possuirá um sensor de alarme, será fixada por meio de um dispositivo

nos pulsos da criança internada e só poderá ser aberta por funcionários devidamente

autorizados.

Para reforçar ainda mais essa segurança, nas portas de entrada e saída dos

hospitais haverá dispositivos que acionarão o alarme caso alguém saia com criança

portando a pulseira. O alarme terá também a função de alertar os funcionários dos

hospitais sobre a saída de qualquer criança das dependências das unidades de

saúde.

A proposta é necessária, pois será uma maneira eficaz de defender a integridade

da família e a do bebê. Muitos são os casos noticiados nos veículos de comunicação

sobre recém-nascidos sequestrados nas maternidades.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas na aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.803/2010
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Declara de utilidade pública a Associação Mineira de Educação Continuada -

Asmec -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Mineira de Educação

Continuada - Asmec -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2010.

Carlos Gomes

Justificação: A Associação Mineira de Educação Continuada Continuada - Asmec -

é uma entidade civil, de natureza cultural e filantrópica, sem fins lucrativos, de caráter

beneficente e de assistência social. Tem por objetivo zelar, preservar e divulgar a

cultura, popularizar os meios de comunicação, principalmente as rádios comunitárias,

integrar as famílias nas ações sociais, lutar em defesa da vida das crianças e jovens

da comunidade prevenindo o contato com drogas.

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 N° 4.804/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Amparo e Saber - Assimpas -, situada

no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amparo e Saber -

Assimpas -, situada no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2010.

Carlos Gomes

Justificação: A Associação de Amparo e Saber - Assimpas - tem por finalidade a

promoção gratuita de saúde e proteção da maternidade, da criança, da família, da

juventude e dos idosos, tendo como prioridade a primeira infância e as gestantes,
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com ações de assistência às famílias, combate à fome e pobreza, assistência jurídica

às famílias e ajuda na habilitação de pessoas com necessidades especiais.

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 N° 4.805/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Antônio dos Santos, 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 Comunitária de Antônio

dos Santos, com sede no Município de Caeté.

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

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2010.

Célio Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Antônio dos Santos, que não tem fins lucrativos e tem por

finalidade desenvolver um trabalho de desenvolvimento cultural, social e rural no

Distrito de Antônio dos Santos, bem como reinvindicar do poder público benefícios e

melhoramentos em favor do referido Distrito.

No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção quanto a religião, cor,

sexo, condição social das pessoas assistidas e atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

A instituição encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de um ano,

sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelas funções

que exercem, atendendo, dessa forma, os requisitos legais para a declaração de sua

utilidade pública.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.806/2010

Declara de utilidade pública o Instituto de Serviço Interprofissional de Atendimento à

Mulher, com sede no Município de Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto de Serviço Interprofissional

de Atendimento à Mulher, com sede no Município de Ouro Preto.

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

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2010.

Célio Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública o Instituto

de Serviço Interprofissional de Atendimento à Mulher, sem fins lucrativos, que tem por

finalidade a promoção da assistência social e da saúde a mulheres carentes vítimas

de violência doméstica e em situação de risco social, afim de promover a defesa da

ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, o combate a pobreza, bem como

assegurar outros valores universais.

No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção alguma quanto à religião,

cor, sexo, condição social das pessoas assistidas e atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

Insta pontuar que a Associação se encontra em pleno e regular funcionamento há

mais de um ano, sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não

remuneradas pelas funções que exercem, atendendo, desta forma, os requisitos

legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.807/2010

Altera a Lei nº 13.454, de 12 de janeiro de 2000, que dispõe sobre a Justiça de Paz.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 15 da Lei nº 13.454, de 12 de janeiro de 2000, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 3º:

“§ 3º - A função de verificar o processo de habilitação para casamento e celebrar

casamentos poderá, na ausência do Juiz de Paz, ser exercida pelo Oficial do Registro

Civil das Pessoas Naturais.”.

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

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2010.

Gilberto Abramo

Justificação: A celebração do casamento resume-se na pergunta aos noivos se

desejam se casar de livre e espontânea vontade e, em caso positivo, no

pronunciamento, conforme o art. 1.535 do Código Civil, das seguintes palavras: “De

acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes

por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados”.

Nos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais já atua obrigatoriamente o

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, que, conforme o art. 236 da

Constituição da República de 1988, é um agente público, aprovado em concurso

público; portanto, ele possui profundo conhecimento da legislação.

Nos termos do art. 1.525 e seguintes do Código Civil, o Oficial é o responsável por

receber a documentação dos noivos, organizá-la, analisá-la e, estando conforme a lei,

extrair o edital, para afixação nas circunscrições, do registro civil dos nubentes. É

obrigação do Oficial esclarecer os nubentes a respeito dos fatos que podem

ocasionar a invalidade do casamento, bem como sobre os diversos regimes de bens.

Cabe também ao Oficial remeter o processo de habilitação para casamento ao

Ministério Público para parecer e, sendo o parecer favorável, expedir a certidão de

habilitação, tendo os noivos a partir de tal expedição o prazo de 90 dias para se

casarem. O Oficial também participa da celebração, lendo o termo e colhendo as

assinaturas dos noivos e das testemunhas. Poderia, portanto, exercer na totalidade a

função de celebrar casamentos, proferindo as palavras expressas no art. 1.535 do

Código Civil e dispensando a presença, hoje imprescindível, do Juiz de Paz.

Cabe ressaltar que, além do custo do casamento, que é mais elevado tendo-se em
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vista a participação do Juiz de Paz, a exigência da presença deste dificulta o

agendamento das celebrações. Isso ocorre porque o Oficial, mesmo que tenha

disponibilidade para celebração em determinado dia, tem que se submeter à agenda

do Juiz de Paz, o que acarreta atrasos desnecessários para os noivos.

Conclui-se, pois, que a exigência de participação do Juiz de Paz no processo de

habilitação para casamento e na celebração do casamento não mais se justifica.

Suas atribuições podem ser exercidas também pelo Oficial do Registro Civil das

Pessoas Naturais, a quem já cabe, nos termos do Código Civil, a condução do

processo de habilitação para casamento e cuja competência para a prática do ato

decorre de seu inegável conhecimento jurídico, demonstrado pela aprovação em

concurso público.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

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

PROJETO DE LEI Nº 4.808/2010

Dispõe sobre a reorganização do Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica, nos termos desta lei, reorganizado o Sistema de Bibliotecas Públicas

do Estado.

Art. 2º - Todas as instituições de ensino públicas do Estado deverão manter

bibliotecas públicas.

§ 1º - Será obrigatório um acervo de livros na biblioteca de, no mínimo, um titulo

para cada aluno matriculado, cabendo ao Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado

determinar a ampliação deste acervo conforme sua realidade.

§ 2º - Os sistemas de ensino público do Estado deverão desenvolver esforços

progressivos para que a universalização das bibliotecas escolares, nos termos

previstos neste artigo, seja efetivada num prazo máximo de cinco anos.

Art. 3º - Fica criada a Biblioteca Virtual do Estado.

§ 1º - O Governador do Estado definirá, por meio de decreto, as atribuições, a

estrutura, o corpo funcional e o espaço físico para efetivação da Biblioteca Virtual do

Estado.

§ 2º - A Rede de Escolas do Governo deverá promover e manter acesso à
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Biblioteca Virtual do Estado.

§ 3º - O Programa de Tecnologia para a Rede de Escolas do Governo deverá ser

integrado e articulado com a Biblioteca Virtual do Estado.

Art. 4º - O Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado tem como objetivos principais:

I - garantir a todos o acesso às fontes de cultura e apoiar e incentivar a difusão do

conhecimento;

II - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência e às artes,

para a população em geral;

III - garantir o acesso à formação e à informação, de acordo com as necessidades

dos usuários do Sistema;

IV - promover e estimular o hábito a leitura nas escolas públicas, entre os

estudantes e na população em geral;

V - arquivar, expor e dispor para consulta e pesquisa livros, documentos, fotos,

acervos e patrimônios;

VI - promover o acesso, através dos meios de comunicação de massa, a programas

de incentivo à leitura, à discussão das artes, à transmissão do conhecimento e de

difusão da língua portuguesa, realizados pelo Sistema de Bibliotecas Públicas;

VII - promover o acesso, através da rede eletrônica, à Biblioteca Virtual do Estado,

onde se poderão realizar pesquisas e consultas de títulos, autores e assuntos;

VIII - propor e efetivar planos, programas e projetos de estímulo à leitura, de difusão

da cultura, do conhecimento e de difusão da língua portuguesa;

IX - promover campanhas de incentivo à leitura e de difusão da língua portuguesa,

e programas de visitação às bibliotecas públicas;

X - incentivar a expansão e a integração das bibliotecas públicas nos Municípios do

Estado;

XI - desenvolver programas de assistência técnica às bibliotecas integrantes do

Sistema, em conformidade com as necessidades locais;

XII - propiciar às bibliotecas a expansão de suas atividades culturais;

XIII - capacitar bibliotecários e funcionários, para atendimento ao público e

funcionamento do Sistema;

XIV - estabelecer e manter instalações, equipamentos e máquinas para acesso à
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rede eletrônica de computadores.

Art. 5º - Poderão participar do Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado, mediante

a celebração de convênios com o governo do Estado, por sua Secretaria de Cultura,

todas as bibliotecas públicas pertencentes aos Municípios situados no território do

Estado.

Art. 6º - Poderão também participar do Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado

as bibliotecas associadas ou conveniadas com bibliotecas públicas pertencentes aos

Municípios.

Art. 7º - O órgão responsável pela supervisão do Sistema de Bibliotecas Públicas

do Estado é a Unidade de Bibliotecas e Leitura.

Art. 8º - À Unidade de Bibliotecas e Leitura cabem as seguintes atribuições:

I - administrar e monitorar o Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado, de acordo

com os objetivos desta lei;

II - formular, planejar, implementar e avaliar:

a) a política cultural para as bibliotecas do Estado;

b) as políticas de incentivo e promoção à leitura, em conformidade com a política

cultural do Estado;

III - coordenar, propor diretrizes e orientação normativa quanto à consecução dos

objetivos do Sistema;

IV - propor e promover a execução de planos, projetos e programas que objetivem a

expansão do hábito de leitura, bem como o funcionamento adequado e a preservação

da qualidade de serviço do Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado;

V - apoiar e implementar ações, programas e projetos de formação, capacitação e

atualização profissional:

a) do pessoal das bibliotecas públicas;

b) para gerência e desenvolvimento de projetos de incentivo à leitura;

VI - organizar e administrar o cadastramento de livros e periódicos existentes nas

bibliotecas do Estado e títulos, autores e assuntos disponíveis na Biblioteca Virtual do

Estado;

VII - apoiar e zelar pela preservação e conservação do acervo, dos patrimônios e

equipamentos do Estado e dos Municípios;
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VIII - providenciar a celebração de convênios entre o Governador do Estado, por

sua Secretaria de Cultura, e entidades públicas ou privadas, municipais, estaduais,

nacionais ou internacionais, visando atingir os objetivos do Sistema;

IX - administrar os convênios de que trata o inciso anterior e fiscalizar as

correspondentes prestações de contas;

X - dar orientação aos Municípios em seus projetos de implantação ou expansão de

bibliotecas públicas, indicando normas e procedimentos;

XI - produzir textos de interesse para o Sistema;

XII - disseminar práticas que estimulem o aperfeiçoamento continuo da gestão dos

serviços das bibliotecas e contribuir para sua informatização;

XIII - propor e promover a aquisição centralizada de obras e equipamentos e a

integração dos acervos das bibliotecas públicas, para a manutenção dos serviços de

consulta, pesquisa, exposição e empréstimo de obras;

XIV - elaborar normas e procedimentos técnicos que sirvam de orientação para os

funcionários e para os responsáveis por bibliotecas públicas;

XV - promover a organização, implantação e manutenção de um cadastro estadual

das bibliotecas públicas;

XVI - promover a organização de programas culturais, de visitação e exposições

nas bibliotecas do Sistema;

XVII - promover a realização de cursos para o desenvolvimento dos recursos

humanos do Sistema;

XVIII - propor e promover campanhas de incentivo à leitura e à difusão e

conhecimento da língua portuguesa escrita e falada;

XIX - apoiar e subsidiar as demais unidades da Secretaria de Cultura na elaboração

e execução de planos, programas e projetos correlatos;

XX - produzir e promover a publicação de informações e estatísticas sobre sua área

de atuação.

Art. 9º - Ao Coordenador da Unidade de Bibliotecas e Leitura, além de outras

atribuições estabelecidas por lei ou decreto, compete, no que tange ao Sistema de

Bibliotecas do Estado:

I - submeter ao Secretário de Cultura, minutas de convênio;
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II - coordenar a elaboração do programa geral de trabalho do Sistema;

III - dar a orientação para utilização de recursos de qualquer espécie à disposição

do Sistema;

IV - aprovar as normas e manuais de procedimentos técnicos;

V - zelar pelo cumprimento das cláusulas dos convênios firmados;

VI - elaborar relatórios sobre o Sistema.

Art. 10 - As bibliotecas públicas do Estado permanecerão abertas todos os dias,

exceto domingos e feriados, das oito às vinte e duas horas.

Parágrafo único - Para tanto, o governo do Estado deverá prover os meios e os

recursos humanos para funcionamento do Sistema de Bibliotecas Públicas.

Art. 11 - O apoio administrativo e os meios necessários ao funcionamento do

Sistema de Bibliotecas do Estado serão providos pela Secretaria de Estado da

Cultura, com recursos destinados para tanto.

Art. 12 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de

dotações próprias, contidas no orçamento em vigor.

Art. 13 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: Intelectuais como Rui Barbosa, Monteiro Lobato, Darcy Ribeiro e

Marilena Chauí sempre defenderam a criação de inúmeras bibliotecas em nosso país,

para que o povo lesse e adquirisse mais conhecimento. O Brasil possui, atualmente,

2767 livrarias para uma população de 190 milhões de habitantes, o que representa

uma proporção de uma livraria para cada 70 mil habitantes. A Organização das

Nações Unidas recomenda a proporção de uma livraria para cada 10 mil habitantes.

O governo brasileiro distribui, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação - FNDE-MEC -, anualmente, 127 milhões de livros.

Quanto à leitura, de acordo com a ONU, o brasileiro lê em média 1,8 livro por ano, o

colombiano 2,4 e o argentino 4 livros por ano. Ainda segundo pesquisa da Unesco de

2002, sobre leitura nas escolas, um estudante argentino lê 0,9 livros por ano,

enquanto um estudante brasileiro lê 4 livros por ano, sendo o desempenho dos

estudantes da América Latina considerados alguns dos piores do mundo. Encontram-
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se no nível 1, ou abaixo, indicando que são estudantes que têm sérias dificuldades

em utilizar a leitura como uma ferramenta para avançar e ampliar seus

conhecimentos e habilidades em outras áreas. Também, segundo pesquisa da World

Report Reports Worldwide de 2005, os brasileiros gastam 5,2 horas por semana com

leitura, um dos índices mais baixos nessa pesquisa sobre hábitos das populações

nacionais. O Brasil estaria na 27ª colocação entre os países pesquisados, muito atrás

de países como a Venezuela e a Argentina.

O Sistema Nacional de Bibliotecas foi criado em 1992. No entanto, é um sistema

que precisa ser melhorado em muito. Necessitamos de mais bibliotecas; de um

número de livros e títulos muito maior; de que as bibliotecas fiquem mais tempo

abertas; de que haja maior acesso, através de meios eletrônicos; e que haja

suficientes equipamentos e instalações para que se faça o acesso.

Formação e informação são, não só, fundamentais, como também estratégicas. As

grandes nações do mundo se preparam para uma revolução nos campos do

conhecimento e da comunicação. Se não nos prepararmos, ficaremos muito atrás.

Precisamos dar condições para que a atual geração e as futuras estejam em

condições de competir e viver em um novo mundo que se avizinha. Para tanto, esta

lei tenta propor algumas soluções que responderão às demandas de desenvolvimento

rumo a essas novas realidades. É com esse intuito que apresentamos este projeto à

Casa.

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

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

PROJETO DE LEI N° 4.809/2010

Declara de utilidade pública o Clube Operário Sacramentano, com sede no

Município de Sacramento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Clu be Operário Sacramentano, com

sede no Município de Sacramento.

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

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2010.

Fahim Sawan
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Justificação: O Clube Operário Sacramentano, denominado também pela sigla

GRES Operário, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, cuja

finalidade é promover a cultura e o lazer no Município de Sacramento. Desde sua

fundação, em 1978, o clube oferece à população oficinas de arte e cursos

profissionalizantes, além de realizar “shows”, bailes e festas para a população

Sacramentana.

Conhecido na cidade, o Clube Operário Sacramentano tem em sua direção pessoas

de idoneidade incontestável, que realizam um trabalho sério à sua frente, sempre

atentas às disposições estatutárias da entidade, suas finalidades e objetivos.

Diante do exposto, tendo em vista que a entidade atende todas as exigências

previstas em lei para fazer jus ao título de utilidade pública estadual, conto com o

apoio dos nobres pares para ter aprovado este projeto de lei, como forma, inclusive,

de incentivo e apoio aos trabalhos sociais que envolvem cultura e lazer.

- 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 4.810/2010

Declara de utilidade pública o Instituto Arte em Viver - Inarv -, com sede no

Município de Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Arte em Viver – Inarv -, com

sede no Município de Nova Lima.

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

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2010.

João Leite

Justificação: O Instituto Arte em Viver - Inarv -, com sede no Município de Nova

Lima, é uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 14/10/2007, e que, desde

então, vem promovendo a luta intransigente pela melhoria das condições de vida dos

carentes de Nova Lima e região, com a realização de ações de caráter assistencial

nas áreas da saúde, educação, profissionalização e reabilitação de dependentes

químicos.
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O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá o trabalho que

vem sendo realizado, trazendo melhorias para a população carente do Município,

motivo pelo qual conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto de

lei.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.811/2010

Dispõe sobre a realização de exames de DNA em corpos humanos ou seus

fragmentos encontrados no Estado, sem identificação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Instituto de Criminalística de Minas Gerais realizará, independentemente

de requisição emanada do Poder Judiciário, do Ministério Público ou da Polícia Civil,

exames de DNA ou assemelhados em corpos humanos ou seus fragmentos

encontrados no Estado, sem identificação.

Parágrafo único - Os arquivos onde serão armazenadas as informações de que

trata o “caput” deste artigo conterão, no mínimo, os seguintes dados:

I - Descrição do corpo ou seu fragmento.

II - Local e data onde o corpo ou seu fragmento foi encontrado.

III - Identificação das testemunhas que encontraram o corpo.

IV - Local e data onde o corpo ou seu fragmento foi sepultado ou descartado.

V - Resultados dos exames de DNA e outros assemelhados realizados no corpo ou

seu fragmento.

Art. 2º - Os resultados dos exames a que se refere o artigo anterior serão mantidos

permanentemente arquivados no Instituto de Criminalística de Minas Gerais para

serem utilizados na instrução de quaisquer procedimentos criminais, administrativos

ou judiciais.

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

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2010.

João leite

Justificação: Este projeto de lei propõe a realização de exames de DNA em
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qualquer corpo humano ou fragmento encontrado no Estado, sem identificação.

A relevância dessa matéria mostra-se presente diante das reiteradas notícias

jornalísticas sobre corpos de indigentes encontrados no território mineiro, muitos

deles vítimas de crimes de toda natureza, porém sepultados sem qualquer critério ou

até mesmo mantidos congelados no próprio IML por meses a fio, não obstante o

avançado estado da técnica nesta área, em especial no que concerne aos exames de

DNA, que se constituem em provas materiais cabais para eventual responsabilização

criminal.

Os dados obtidos com os exames poderão ser utilizados em qualquer tempo para

confrontos em quaisquer investigações ou processos criminais em curso no Estado

ou fora dele, pelo que conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

- 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 4.812/2010

Declara de utilidade pública a Casa de Passagem Vida, com sede no Município de

Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Passagem Vida, com sede

no Município de Nova Lima.

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

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2010.

João Leite

Justificação: A Casa de Passagem Vida, com sede no Município de Nova Lima, é

uma entidade civil sem fins lucrativos que promove a luta intransigente pela melhoria

das condições de vida dos carentes de Nova Lima e região, com ações de caráter

assistencial nas áreas da saúde, educação, profissionalização e reabilitação de

dependentes químicos.

O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá o trabalho que

vem sendo realizado, trazendo melhorias para a população carente do Município,

motivo pelo qual conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto de
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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 4.813/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Jardim Europa –

ACBJE -, com sede no Município de Barroso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Jardim Europa – ACBJE - , com sede no Município de Barroso.

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

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2010.

Padre João

Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Jardim Europa - ACBJE - é uma

entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 3/11/92, que tem por

finalidade amenizar a situação das famílias que vivem em estado de vulnerabilidade e

miserabilidade, promover a boa convivência entre os oradores através de atividades

festivas, esportivas e de ação comunitária, desenvolver projetos alternativos voltados

para a geração de emprego e renda da comunidade.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente

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

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.814/2010

Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Aguanil, com sede

nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Aguanil,

com sede nesse Município.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2010.

Padre João

Justificação: O Lar São Vicente de Paulo de Aguanil é uma associação civil de

direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 6/8/95, que tem por finalidade a

prática da caridade no campo da assistência social e da promoção humana. O

processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente

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

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.815/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais de Nossa Senhora das Graças, com sede no Município de Mutum.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Pequenos Produtores Rurais de Nossa Senhora das Graças, com sede no Município

de Mutum.

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

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2010.

Padre João

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

14/10/97, a entidade tem por finalidades a proteção à saúde da família, da

maternidade, da infância e da velhice; o combate à fome e à pobreza; a proteção do

meio ambiente; e a divulgação da cultura e do esporte.

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

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

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.816/2010

Declara de utilidade pública o Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais

de Arinos, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato de Trabalhadores e

Trabalhadoras Rurais de Arinos, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2010.

Paulo Guedes

Justificação: O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Arinos,

fundado em 15/8/82, com sede nesse Município, é uma entidade sindical de primeiro

grau, sem fins lucrativos, agrupada no Plano da Confederação Nacional dos

Trabalhadores na Agricultura. A referida entidade, constituída para fins de Estudo,

Coordenação, Proteção, Representação, Defesa dos Direitos, Interesses Coletivos e

Individuais e Representação Legal da categoria profissional Trabalhadores Rurais,

tem por finalidades, entre outras, proteger e defender os direitos e representar

perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais de sua

categoria ou interesses individuais de seus associados; celebrar acordos, convenções

ou contratos coletivos de trabalho; e, desenvolver assistência técnica e extensão rural

nos projetos de assentamentos de pequenos produtores da agricultura familiar e de

colônia de pescadores.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.817/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Desenvolvimento Social -

Ascads -, com sede no Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do
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Desenvolvimento Social - Ascads -, com sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2010.

Walter Tosta

Justificação: A Associação Comunitária do Desenvolvimento Social - Ascads -, com

sede no Município de Santa Luzia, fundada em 26/7/99, é uma sociedade civil, sem

fins econômicos, que tem como objetivo melhorar a vida de seus associados,

defendendo-os e organizando-os. Ela desenvolve programas sociais junto aos idosos,

jovens e crianças, distribuindo-lhes, gratuitamente, benefícios alcançados junto a

órgãos municipais e federais e à iniciativa privada. A entidade também desenvolve

projetos desportivos, culturais, sociais e assistenciais e parcerias com veículos de

comunicação a fim de promover a integração cultural da comunidade, além de manter

casa de passagem para dependentes químicos e promover o amparo a crianças e

adolescentes.

Pelo exposto, o trabalho da Associação é extremamente meritório, habilitando-a a

receber o título de utilidade pública, que lhe dará mais condições para desempenhar

sua elevada missão. Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à

aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.818/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Renascer do Bairro

Jardinópolis e Adjacências, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Moradores do Bairro Jardinópolis e Adjacências, com sede no Município de Belo

Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2010.

Wander Borges
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Justificação: A Constituição da República e a Lei nº 8.742, de 7/12/93, definem a

assistência social como uma política voltada para a proteção da família, da

maternidade, da infância, da adolescência e da velhice, para o amparo às crianças e

aos adolescentes carentes, a integração no mercado de trabalho, a reabilitação e a

integração das pessoas portadoras de deficiências. Configura-se como política não

contributiva, realizada por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa

pública e da sociedade e pautada pelos princípios da universidade da cobertura e do

atendimento, da seletividade e da distributividade na prestação dos benefícios e

serviços. Note-se, aliás, que a assistência social tem interface com diversas políticas

públicas, envolvendo, em seus processos tático-operativos, ações de entidades

públicas e privadas que visem contribuir para a redução dos altos graus de

desigualdade social com que o País convive.

Em 19/1/99, diante da necessidade da redução das desigualdades sociais, a

sociedade civil se organizou e constituiu a Associação Comunitária Renascer do

Bairro Jardinópolis e Adjacências, pessoa jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos, de natureza beneficente e de promoção social. A entidade apresenta as

finalidades estatutárias seguintes: coordenar as obras e movimentos sociais dos

moradores do Bairro Jardinópolis, prestar assistência social aos carentes,

desenvolver o espírito comunitário, contribuir para o desenvolvimento da comunidade,

examinar e debater os problemas sociais, elaborar planos de melhoramentos e bem-

estar social e representar os moradores junto às autoridades. O trabalho social

desenvolvido pela associação consiste na realização de cursos profissionalizantes e

de informática, palestras direcionadas a idosos e adolescentes, atendimentos

jurídicos e consultas médicas. Como visto, a entidade presta relevantes serviços à

comunidade, uma vez que desenvolve ações que visam atender às crescentes

demandas das pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, com o

propósito de contribuir para seu desenvolvimento humano e promover sua inclusão

social.

Uma vez que estão cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio

desta Casa para o reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

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



____________________________________________________________________________
58

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.819/2010

Declara de utilidade pública a ONG Esperanza Brasil - Unidade Maria Eugênia

Milleret, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a ONG Esperanza Brasil - Unidade

Maria Eugênia Milleret, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2010.

Zezé Perrella

Justificação: A ONG Esperanza Brasil - Unidade Maria Eugênia Milleret é uma

associação civil, de caráter assistencial, sem fins lucrativos, localizada no Município

de Belo Horizonte.

Seu objetivo principal e permanente é a promoção, a proteção, a defesa da criança

e do adolescente, por meio da execução de programas e projetos a eles destinados,

com abrangência familiar.

Sendo de inestimável valor os serviços prestados pela entidade, que cumpre

ademais todos os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, conto com

o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.820/2010

Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Primeiro de Maio, com sede no

Município de Ponte Nova.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário Primeiro de Maio,

com sede no Município de Ponte Nova.

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

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2010.
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Irani Barbosa

Justificação: O Centro Comunitário Primeiro de Maio presta relevantes serviços de

caráter filantrópico e beneficente de natureza social, cultural, recreativa e desportiva,

além de desenvolver outras iniciativas destinadas à comunidade residente.

Sendo declarada de utilidade pública, a entidade terá mais facilidade para

desenvolver seu trabalho, motivo pelo qual conto com o apoio dos nobres Deputados

à aprovação deste projeto, considerando que a entidade preenche todos os requisitos

exigidos pela legislação em vigor.

- 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 4.821/2010

Institui o Dia do Agente Penitenciário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o dia 14 de novembro como Dia do Agente Penitenciário.

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

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2010.

Irani Barbosa

Justificação: O projeto de lei que apresento tem o objetivo de instituir o Dia do

Agente Penitenciário, expressando o respeito e o reconhecimento às atividades

exercidas por esses servidores, que trabalham com dedicação e eficiência, zelando

pelos penitenciários e por nossa sociedade.

A perseverança e o compromisso com que os Agentes Penitenciários trabalham

deixam nossa sociedade mais tranquila.

Diante do exposto, compreendo ser justa e oportuna esta causa e peço aos nobres

Deputados desta Casa a aprovação do projeto de lei ora apresentado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.822/2010

Dispõe sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor de que trata o § 5º do

art. 150 da Constituição Federal e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Nos documentos fiscais ou equivalentes, emitidos por ocasião da venda ao

consumidor de mercadorias e serviços, bem como nas embalagens, deverá constar a

informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais,

estaduais e municipais, cuja incidência influi na formação dos respectivos preços de

venda.

§ 1º - A apuração do valor dos tributos incidentes deverá ser feita em relação a

cada mercadoria ou serviço, separadamente, mesmo nas hipóteses de regimes

jurídicos tributários diferenciados dos respectivos fabricantes, varejistas e prestadores

de serviços, quando couber.

§ 2º - A informação de que trata este artigo deverá constar em painel afixado em

local visível do estabelecimento ou ser veiculada por qualquer outro meio eletrônico

ou impresso, de forma a demonstrar o valor ou percentual, ambos aproximados, dos

tributos incidentes sobre todas as mercadorias ou serviços postos à venda.

§ 3º - As informações de que trata o § 2º serão elaboradas em termos de

percentuais sobre o preço a ser pago, quando se tratar de tributo com alíquota “ad

valorem”, ou em valores monetários, no caso de alíquota específica; no caso de se

utilizar meio eletrônico, este deverá estar disponível ao consumidor no âmbito do

estabelecimento comercial.

§ 4º - Devido a seu caráter informativo, do valor aproximado a que se refere o

“caput” deste artigo, não serão excluídas as parcelas de tributos que estejam sob

discussão judicial ou administrativa, instauradas entre contribuintes e qualquer das

entidades políticas tributantes, não podendo, ademais, o referido valor constituir

confissão de dívida ou afetar as relações jurídico-tributárias entre tais entidades e os

contribuintes, de direito ou de fato.

§ 5º - Os tributos que deverão ser computados são os seguintes:

I - Imposto sobre Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de

Comunicação - ICMS -;

II - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS -;

III - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI -;
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IV - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos

ou Valores Mobiliários - IOF -;

V - Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IR -;

VI - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL -;

VII - Contribuição Social para o Programa de Integração Social - PIS - e para o

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep - PIS/Pasep -;

VIII - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins -;

IX - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, incidente sobre a

importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus

derivados, e álcool etílico combustível - Cide.

§ 6º - Serão informados ainda os valores referentes ao imposto de importação,

PIS/Pasep/Importação e Cofins/Importação, na hipótese de produtos cujos insumos

ou componentes forem oriundos de operações de comércio exterior e representarem

percentual superior a 20% (vinte por cento) do preço de venda.

§ 7º - Na hipótese de incidência do imposto sobre a importação, nos termos do § 6º,

bem como de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI -, todos os

fornecedores constantes das diversas cadeias produtivas deverão fornecer aos

adquirentes, em meio magnético, os valores dos dois tributos individualizados por

item comercializado.

§ 8º - Em relação aos serviços de natureza financeira, quando não for legalmente

prevista a emissão de documento fiscal, as informações de que trata este artigo

deverão ser feitas em tabelas afixadas nos respectivos estabelecimentos.

§ 9º - O imposto de renda a que se refere o inciso V do § 5º deverá ser apurado

exclusivamente para efeito da divulgação de que trata esta lei, como se incidisse

sobre o lucro presumido.

§ 10 - A indicação relativa ao IOF, prevista no inciso IV do § 5º, restringe-se aos

produtos financeiros sobre os quais incida diretamente esse tributo.

§ 11 - A indicação relativa ao PIS e à Cofins, prevista nos incisos VII e VIII do § 5º,

limitar-se-á à tributação incidente sobre a operação de venda ao consumidor.

§ 12 - Sempre que o pagamento de pessoal constituir item de custo direto do

serviço ou produto fornecido ao consumidor, deve ser divulgada ainda a contribuição



____________________________________________________________________________
62

previdenciária dos empregados e dos empregadores incidente, alocada ao serviço ou

produto.

Art. 2º - Os valores aproximados de que trata o art. 1º serão apurados sobre cada

operação e poderão, a critério das empresas vendedoras, ser calculados e

fornecidos, semestralmente, por instituição reconhecidamente idônea, voltada

primordialmente à apuração e à análise de dados econômicos.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às sanções

previstas no Capítulo VII do Título I da Lei nº 8.078, de 1990.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor noventa dias a partir da data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2010.

Sargento Rodrigues

Justificação: Esta proposição tem por escopo dar eficácia ao que dispõe o § 5º do

art. 150 da Constituição Federal, que prevê que a lei determinará medidas para que

os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidem sobre

mercadorias e serviços. Trata-se de criar mecanismo de transparência fiscal na

legislação mineira, que em muitas oporunidades já se mostrou pioneira. À luz do que

também preceitua o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, III, é direito

básico do consumidor ser informado adequadamente e com clareza sobre o preço do

produto, com as devidas especificações. Vale ressaltar que o cidadão não conhece o

montante de tributos que paga, pois ao lado dos tributos diretos facilmente

mensuráveis, existem ainda os tributos indiretos, transferidos ao consumidor final,

camuflados no preço dos bens e serviços adquiridos. A transparência proposta, de

certo, dará mais consciência ao cidadão e pode refletir num mecanismo facilitador na

fiscalização e no combate à sonegação. Em 2006 a sociedade civil se mobilizou em

uma campanha nacional e colheu cerca de 1.500.000 assinaturas de apoio à

regulamentação da obrigatoriedade de se informar ao consumidor o valor dos tributos

embutidos nos preços pagos pela aquisição de mercadorias e serviços.

Minas Gerais não pode ficar de fora da luta pela transparência dos impostos

embutidos nos preços dos produtos e serviços, para que a população possa

acompanhar e fiscalizar o uso dos recursos e cobrar a contrapartida do Estado.

Somente com a participação popular o quadro atual será mudado. Ao tomar
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consciência dessa situação, o cidadão poderá exigir que o dinheiro arrecadado

financie serviços de qualidade em áreas como saúde e educação públicas, segurança

e infraestrutura.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Weliton

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 680/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.823/2010

Susta os efeitos do Decreto nº 44.035, de 1º de junho 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. 1º – Ficam sustados os efeitos do Decreto nº 44.035, de 1º de junho de 2005,

que estabelece normas referentes a autorização para prestação de serviço fretado de

trasporte rodoviário intermunicipal de pessoas e altera o Decreto nº 32.656, de 14 de

março de 1991.

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2010.

Doutor Ronaldo

Justificação: O Decreto nº 44.035, de 2005, que proíbe o transporte intermunicipal

de passageiros por táxi, é ilegal e afronta o art. 5º, XV, da Constituição Federal, bem

como os princípios constitucionais de respeito aos valores sociais do trabalho e da

livre iniciativa e, ainda, da dignidade da pessoa humana.

O decreto, como ato infralegal, tem a função de detalhar o conteúdo da lei a fim de

dar-lhe aplicabilidade. Embora o poder regulamentar autorize o Executivo a expedir

decretos, eles devem se ater aos limites da lei, conforme determina o art. 84, IV, da

Constituição.

O STJ, em recente decisão de seu Presidente, Ministro Cesar Asfor Rocha,

analisando situação semelhante à de Minas Gerais, manteve liminar favorável a um

taxista de Nova Viçosa, no Estado da Bahia, que não aceitou se sujeitar à

determinação do órgão responsável que restringia a atuação do taxista à área do

Município em que sua licença foi expedida.
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O Presidente do STJ, ao decidir, endossou os termos da liminar deferida pelo

magistrado de primeiro grau, em especial quando afirmou que o táxi não é um veículo

de transporte coletivo, mas individual, e o exercício dessa atividade não pode sofrer

os mesmos regramentos do transporte coletivo de passageiros. O Ministro destacou

também o fato, salientado na liminar, de que não existe lei que impeça o motorista de

táxi de realizar transporte intermunicipal de clientes. Segundo Cesar Rocha, tal

situação não impede, porém, que os taxistas cumpram todas as regras necessárias à

sua atividade, o que implica dar proteção aos passageiros e trafegar com o devido

licenciamento do veículo, porte da carteira de habilitação e licença de trabalho

concedida pela municipalidade.

A Constituição Federal está no topo da ordem jurídica, conferindo fundamento e

validade às demais normas, que lhe são subordinadas – leis, decretos, atos

administrativos, regulamentos, portarias, etc. É, portanto, a norma fundamental e

suprema do Estado brasileiro; todas as leis e atos infralegais lhe devem

subordinação. Muito se diz sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade de

determinadas medidas. Nesse sentido, algo é constitucional se estiver segundo a

Constituição. É inconstitucional se apresentar dispositivo contrário à Constituição.

Assim ocorre com as leis, com os atos infralegais, tais como decretos, portarias e

demais atos administrativos.

O legislador infraconstitucional tem poderes para disciplinar e gerir a atividade

profissional em sua área de competência, porém esses poderes são limitados.

Quando uma norma jurídica não está em conformidade com a hierarquia superior, é

porque está padecendo dos vícios de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, ou de

ambos.

O combatido decreto inibe o direito de ir e vir e cria uma injusta reserva de

mercado, prejudicando o trabalhador taxista que tira do trabalho o sustento da família.

Os taxistas têm tido seus veículos parados nas rodovias e nas ruas de nosso

Estado, e seus clientes são obrigados a abandonar o táxi, ficando entregues à própria

sorte em locais que muitas vezes lhes são desconhecidos. Os veículos são

apreendidos e impedidos de trafegar. Hoje os taxistas só podem trabalhar dentro do

próprio Município.
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O princípio da liberdade profissional, expresso no inciso XIII do art. 5° da

Constituição Federal, garante a liberdade do exercício profissional, sendo essa

prática um direito econômico fundamental.

Mesmo sendo tal exercício condicionado a uma reserva legal, que determina quais

exigências e requisitos são necessários para o exercício da profissão, fica claro o

direito de os taxistas exercerem o seu trabalho de forma digna e livre de limitações

por legislação estadual.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, consagra o princípio

segundo o qual toda pessoa tem direito ao trabalho. Cabe, então, ao Estado efetivar a

proteção, e não a limitação, da atividade do taxista, a qual não é outra coisa senão

trabalho.

Também da Declaração sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho de

2000 resulta a obrigação do Estado de elevar no plano máximo possível a

concretização dos direitos fundamentais dos trabalhadores.

A liberdade de ação profissional é garantida pelo art. 5°, XIII, o qual confere

liberdade de escolha de trabalho, ofício ou profissão, de acordo com as propensões

de cada pessoa e na medida em que a sorte e o esforço próprio possam romper as

barreiras que se antepõem à maioria do povo. Confere, igualmente, a liberdade para

exercer o que fora escolhido, e o poder público não pode constranger nem limitar o

seu exercício, se ele não é vedado por lei.

O conceito de liberdade humana deve ser expresso no sentido de um poder de

atuação do homem em busca de sua realização pessoal. A liberdade consiste na

possibilidade de coordenação consciente dos meios necessários à realização da

felicidade e prosperidade pessoal.

A livre iniciativa não é só a expressão de liberdade da empresa, como também do

trabalho; abrange todas as formas de produção, individuais ou coletivas, como, por

exemplo, as iniciativas de cooperativa, autogestionária e pública. No que atente à

iniciativa pública, cumpre esclarecer que a livre iniciativa não consistirá na livre

atuação da empresa privada no serviço público, mas, sim, que o Estado não deverá

opor empecilhos à liberdade humana.

A liberdade da pessoa física é a primeira forma de liberdade. É a possibilidade
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jurídica que se reconhece a todas as pessoas de serem senhoras de sua própria

vontade e de se locomoverem desembaraçadamente dentro do território nacional.

Nesse aspecto, temos duas variantes: a liberdade de locomoção e a liberdade de

circulação. O direito à circulação é manifestação característica da liberdade de

locomoção, consistindo no direito de ir, vir, ficar, parar, estacionar. O direito de

circulação ou liberdade de circulação consiste na faculdade de deslocar-se de um

ponto a outro por meio de uma via pública ou afetada ao uso público. Esse dispositivo

constitucional não condiciona nem define a situação geográfica dessa via pública; o

melhor entendimento infere que seja qualquer localidade do território nacional.

Ressalte-se que a livre iniciativa é atributo inalienável do ser humano. O que se

protege por meio dela é a liberdade de trabalho, de todas as formas de produção,

individuais ou coletivas, e, por conseguinte, a dignidade da pessoa humana.

Ademais, no tocante ao princípio da dignidade da pessoa humana, as

consequências negativas do referido decreto são evidentes, uma vez que, em

cidades menores e distantes, como em algumas cidades do Norte de Minas, que não

contam com linhas de ônibus próprias, seus habitantes ficam à mercê dos horários

desencontrados dos ônibus e, pela necessidade ou por falta de alternativa, recorrem

aos táxis, às vezes o único existente na localidade, cujos motoristas, nas rodovias,

são multados e humilhados, assim como os passageiros.

Outra situação são os ônibus regulares que não atendem as necessidades de

certas pessoas que precisam de mais espaço para serem transportadas, como o caso

de pacientes especiais que precisam vir à capital diariamente; portanto, dentro do

direito de ir e vir, estão sendo impedidos de viajar com conforto e dignidade.

Não se pode admitir que direitos consagrados constitucionalmente sejam

desrespeitados dessa maneira, com amparo na legalidade do referido decreto, pois

que ele mesmo extrapolou os limites da competência do legislador infraconstitucional

e deixa clara sua ofensa à Constituição.

Os direitos fundamentais devem ser observados obrigatoriamente em qualquer

instância comportamental regida pela Constituição. Portanto, os direitos

fundamentais, assim como as demais normas da Constituição Federal, são base de

todo o ordenamento jurídico brasileiro.
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É preciso travar essa luta pela dignidade no trabalho. Trata-se de um fenômeno

social que deve ser levado em conta, porque a maioria dos taxistas do Estado estão

em dificuldades, uma vez que não podem trabalhar fora de seus Municípios. Urge a

avaliação de um novo modelo de legislação para que a justiça, enfim, seja instalada.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Paulo

Guedes. Anexe-se ao Projeto de Resolução nº 4.662/2010, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.548/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Márcia Milanez por sua posse como membro da Corte

Superior do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Nº 6.549/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Edivaldo George dos Santos por sua posse como

membro da Corte Superior do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Nº 6.550/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de providências com vistas

à instalação da 3ª Vara na Comarca de Sabará, tendo em vista que foram

assegurados por lei à Comarca seis cargos de Juiz. (- Distribuídos à Comissão de

Administração Pública.)

Nº 6.551/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de informações sobre o Projeto Quarta Pelotização,

que prevê a expansão das plantas da Samarco Mineração, a construção de um

mineroduto e de um concentrador. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 6.552/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Copasa e ao Presidente da Copanor pedido de providências com vistas

a que seja estabelecido o abastecimento contínuo de água de qualidade para a

comunidade do Distrito de Adão Colares, no Município de Botumirim, e a que seja

reavaliado o sistema de leitura de consumo da água dessa comunidade. (- À

Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 6.553/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Chefe da Polícia Civil do Estado cópia das notas taquigráficas da
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43ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para agilizar a

conclusão do inquérito instaurado para apurar os homicídios de Paulo César Ferreira

e Marildo Dias, que teriam sido presos por integrantes do Grupo de Resposta

Especial - GRE. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.554/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Defensor Público-Geral do Estado cópia das notas taquigráficas da

41ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para analisar a

legalidade das Resoluções nºs 1.020 e 1.021, de 2009, da Secretaria de Defesa

Social, e da Resolução Conjunta nº 118, de 2010, da Secretaria de Defesa Social e

da Ordem dos Advogados do Brasil.

Nº 6.555/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Grupo de Execução das Penas do Conselho Nacional de Justiça

cópia das notas taquigráficas da 41ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, das

Resoluções nºs 1.020 e 1.021, de 2009, da Secretaria de Defesa Social, e da

Resolução Conjunta nº 118, de 2010, da Secretaria de Defesa Social e da Ordem dos

Advogados do Brasil, e pedido de providências para que o referido Grupo se

pronuncie a respeito da legalidade dessas resoluções.

Nº 6.556/2010, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Secretário de Meio Ambiente pedido de providências para que o Estado avoque a

si o licenciamento ambiental de empreendimentos verticalizados na orla da lagoa

central do Município de Lagoa Santa, dentro do perímetro do entorno estabelecido

pela Deliberação Municipal nº 5, de 9/4/2001, nos termos da Deliberação Normativa

nº 74, de 2004, do Copam.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Meio

Ambiente e de Direitos Humanos e dos Deputados Sargento Rodrigues e outros,

Sargento Rodrigues (2) e Wander Borges (5).

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Tiago Ulisses.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, Deputado Weliton Prado, Sras.
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Deputadas, Srs. Deputados, pessoas que nos assistem nas galerias, telespectadores

da TV Assembleia, manifesto, primeiramente, a alegria da retomada dos nossos

trabalhos neste segundo semestre, embora estejamos num tempo de período

eleitoral, o que nos exige um esforço maior. Além do trabalho nesta Casa, no Plenário

e nas Comissões, temos a base e a própria campanha. Confiamos nos nobres pares

e cumpriremos o nosso dever, não deixaremos esta Casa parar, independentemente

de eleição ou reeleição. O nosso trabalho é a nossa missão e, durante o tempo que

sobrar, temos de nos dedicar à campanha, pois a prioridade é aqui. Assim, bom

retorno a todos. Tivemos um recesso muito breve, mas temos a certeza de que a

maioria usou esses 15 dias com muito trabalho, fazendo muitas viagens, visitando a

base, ouvindo os interesses do povo mineiro. No meu mandato, Sr. Presidente,

nesses sete anos, não houve um final de semana que poderia dizer que tirei para

descansar. Tenho uma interlocução constante com a base, sempre em reuniões nas

regiões, ouvindo todos os segmentos. Ficou muito clara a nossa prioridade pela

agricultura, para o desenvolvimento sustentável. Deputada Maria Tereza Lara, o

nosso compromisso é buscar políticas públicas relacionadas à mulher e à juventude.

Enquanto relator do projeto de lei que criou o Conselho Estadual de Promoção da

Igualdade Racial, pudemos aprimorar sua organização e composição, preservando a

sua unidade e, ao mesmo tempo, garantindo debates com as comunidades negra,

indígena e cigana. Portanto, nessas andanças, intensificadas nos últimos 15 dias,

pudemos perceber quanta deficiência ainda existe em todas as áreas, principalmente

em relação à criança, ao adolescente, ao idoso e à mulher. Confesso que não sabia

que, em Betim, não havia nenhuma mulher representando a Câmara. Essa é uma de

nossas prioridades, porque, quando falamos em igualdade de gênero, não basta o

acesso à política pública. É preciso, urgentemente, fazer nascer uma nova cultura

que garanta oportunidade às mulheres, proporcionando-lhes a ocupação dos espaços

de decisão. Embora nós, homens, possamos avançar e ser eficientes o bastante,

sabemos que determinadas transformações na sociedade só a mulher será capaz de

fazer. Nossas ações são limitadas. Não me refiro somente à sensibilidade, mas

também à capacidade de trabalho da mulher, que ainda tem sido desvalorizada.

Deputada Maria Tereza Lara, antes de lhe conceder um aparte, gostaria de
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completar o meu raciocínio. Fui pároco durante oito anos na Paróquia São José

Operário, em Ouro Branco, onde 100% das catequistas eram mulheres. Eu

coordenava todas as pastorais sociais - a da saúde, a carcerária e a da criança -, que

estavam sob o comando de mulheres. No voluntariado, a mulher ocupa um espaço

fantástico, justamente onde não há dinheiro. Porém, ela ainda não ocupa espaços de

decisão e de poder. Confesso que fiquei surpreso em saber que em Betim ainda não

há uma mulher na Câmara Municipal. Fico satisfeito, Deputada Maria Tereza Lara,

porque nesta Assembleia V. Exa. representa tão bem as mulheres. No entanto,

precisamos avançar na Câmara Municipal de Betim, assim como na maioria das

Câmaras Municipais que, quando muito, têm a representação de apenas duas

mulheres.

É com muita alegria que concedo aparte a nossa grande companheira Deputada

Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Agradeço ao companheiro Deputado

Padre João, Líder do nosso Bloco PT-PCdoB pelo aparte. Em Betim já houve quatro

Vereadoras. Atualmente temos a Prefeita Maria do Carmo, mas nenhuma Vereadora.

Da mesma forma, Contagem, com mais de 700 mil habitantes, não tem nenhuma

Vereadora, somente a Prefeita, o que já é muito importante. Realmente precisamos

discutir esse assunto com profundidade, a fim de ajudarmos as mulheres a ocupar

espaços de poder. Nesta Casa a grande maioria de assessores são mulheres.

Todavia, somos apenas 5 Deputadas entre os 77 parlamentares, o que corresponde a

menos de 10%. Mesmo assim, uma delas é do governo. No que diz respeito à

ocupação feminina de espaços de poder, nosso país só perde para outros dois países

da América latina. Por esse motivo concordo com V. Exa., Deputado Padre João.

Realmente é necessário debatermos sobre a questão de gênero, porque a mulher já

demostrou que é tão capaz quanto o homem de administrar. Não queremos as

mulheres à frente, muito menos atrás, mas, sim, ao lado, ocupando, com suas

características próprias os espaços de poder a serviço da vida. Padre João,

queremos homens de alma feminina, como V. Exa., e tantos outros que realmente

respeitam a dignidade da mulher e conseguem fazer um trabalho fraterno de divisão

de espaço. Quero deixar um abraço, cumprimentá-lo e parabenizá-lo pelo seu
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trabalho brilhante sempre em defesa, prioritariamente, dos mais pobres, dos

excluídos, dos que não têm voz nem vez na nossa sociedade. Um grande abraço.

O Deputado Padre João* - Agradeço à companheira Deputada Tereza, que também

é professora. Se fizermos uma avaliação das profissões, veremos que a profissão

que tem um número mais elevado de mulheres é sempre menos valorizada em

relação à remuneração. A igualdade entre os gêneros é uma questão de justiça. A

área da educação apresenta servidores majoritariamente femininos e é a mais

malremunerada. Já em profissões com maior remuneração, prevalecem profissionais

masculinos. Ainda existe muita injustiça.

Às vezes muitos abordam esse tema tratando apenas da sensibilidade da mulher. A

sensibilidade é uma característica importante da mulher, que a distingue de nós,

homens. Temos sim de tirar o chapéu para elas. Temos sim de nos render a elas. O

que desencadeia a sensibilidade na mulher é a sua capacidade de trabalho. É a

sensibilidade que a impulsiona a servir e transformar a realidade. Por isso, Deputado

André Quintão, a mulher, além do trabalho doméstico e do trabalho profissional, tem

tempo de se dedicar como voluntária. Prova disso é todas as ONGs apresentarem

maior número de mulheres dedicadas ao voluntariado. Muitos poderiam indagar: as

mulheres não têm serviço? Esse questionamento seria absurdo, pois elas têm serviço

triplicado. O trabalho não é apenas dobrado. A mulher tem uma capacidade de

serviço fantástica, que devemos valorizar, e devemos garantir-lhe a ocupação de

espaços de decisão. No Legislativo e no Executivo, precisamos avançar muito para

garantir esse espaço à mulher. É outra forma de ver o mundo e encarar a vida. A

mulher não tem limite de doação no sentido de garantir qualidade de vida para todos.

Temos de aprofundar este debate.

Todos os partidos políticos, sejam da direita, sejam da esquerda, não ocuparam

com eficiência os números de vagas. É uma situação vergonhosa. Temos de

trabalhar, a longo e médio prazo, para que, na época de uma eleição, o número de

candidatos seja no mínimo meio a meio. Esperamos que seja um processo natural,

sem pressão ou até mesmo sem burlar a legislação.

Essa é uma questão muito séria. A ocupação desse espaço de poder de decisão da

mulher garantirá transformações fundamentais e essenciais da sociedade. Isso deve



____________________________________________________________________________
72

estar claro para todos nós. E é também uma questão de justiça, de valorizar a mulher

pela sua sensibilidade sim, mas muito mais pela dedicação, pela capacidade de

trabalho.

É verdade que, quando voltarmos um olhar mais atento a nossa sociedade,

enxergaremos ainda muitas injustiças, como aqui já citei, por exemplo, em relação ao

negro e ao índio. Eles são pessoas - à imagem e semelhança de Deus - que foram

tratadas como animais há um tempo na história. Mas não basta ficarmos presos aos

erros do passado e não conseguirmos enxergar as injustiças do tempo atual em

relação aos negros, aos índios e também aos ciganos, que estão invisíveis. Estes

precisam de políticas de educação e de saúde diferenciadas. Temos muito que fazer

para garantir uma sociedade mais justa, realmente fraterna e solidária. Cabe a nós,

agentes políticos, puxar essa transformação, reduzir as desigualdades e garantir, de

fato, justiça para todos. Essa é a nossa grande missão como políticos. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

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

Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Agradeço e saúdo a todos. É imensa a minha alegria,

pois fizemos um balanço dos nossos trabalhos, e o resultado é positivo. É como

sempre falamos: realmente devemos acreditar, ter fé e persistência, porque as coisas

não acontecem de uma hora para a outra no Parlamento. Foi grande o número de

proposições apresentadas e de projetos aprovados. As vitórias em defesa do povo

foram muitas.

Cumprimento, de forma muito especial, os Deputados do PT. Sempre trabalhamos

em conjunto, e isso gera muita força. No primeiro mandato, muitos duvidavam, mas

conseguimos acabar com a taxa de incêndio que o governo pretendia cobrar para as

residências, abrangendo praticamente todo o Estado de Minas Gerais. Foram mais de

dois anos de luta, mas a “água em pedra dura tanto bate até que fura”. Lutamos muito

por meio de uma emenda de minha autoria. Conseguimos acabar com a cobrança

dessa taxa para as residências, quando já havia chegado até boleto nas casas. Hoje

o cidadão não paga mais isso. Infelizmente o governo aprovou e empurrou goela
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abaixo a taxa de incêndio para o comércio e para a indústria. Entramos com ação no

Supremo Tribunal Federal, por meio de uma representação, que também foi

encaminhada à OAB, pois ela tem a legitimidade de entrar com a ação. A OAB entrou

com essa ação, e há todas as possibilidades de ela ser julgada no STF e a taxa ser

extinta também para o comércio e para a indústria. Isso já aconteceu no Distrito

Federal e em outros Estados, pois a cobrança é totalmente indevida. O cidadão já

custeia o funcionamento do Corpo de Bombeiros, e infelizmente esses recursos,

como acontece com grande parte dos recursos arrecadados, ao invés de serem

utilizados por essa instituição, são desviados para o caixa único do Estado. É uma

situação deplorável.

Em muitas regiões do Estado não existem unidades do Corpo de Bombeiros e,

onde existe, o funcionamento é precário: faltam viaturas e equipamentos, como a

escada Magirus. Se ocorrer um incêndio de grandes proporções num prédio alto, não

haverá escada para combatê-lo, e as pessoas poderão perder suas vidas, pois o

Corpo de Bombeiros não poderá fazer nada. Nas maiores cidades do Estado, não há

escada Magirus e grande parte das unidades não tem sequer desfibrilador cardíaco.

A situação é realmente muito difícil. Gostaria de parabenizar os profissionais do

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, que realizam realmente um

trabalho brilhante. Há trabalhadores da segurança pública, da Polícia Militar e da

Polícia Civil que também fazem das tripas coração para exercer sua função, mas,

infelizmente, falta estrutura.

Não se justifica continuar cobrando a Taxa de Incêndio do comércio e da indústria,

já que os recursos são desviados para o caixa único do Estado. Esperamos mais uma

vitória, depois de tantas outras; esperamos que o STF determine, ainda este ano, o

fim da cobrança dessa taxa.

Defendemos a criação do fundo estadual de segurança pública, a fim que os

recursos arrecadados sejam aplicados na área, para manter os veículos e abastecê-

los. É necessário haver o mínimo de autonomia, para permitir que as forças de

segurança do interior não fiquem com o pires na mão, dependendo das prefeituras,

que nem sempre têm recursos para isso. Se não houver ajuda, paralisam as forças

de segurança pública, paralisa tudo. Isso não satisfaz ninguém. Sabemos que a
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segurança pública é de responsabilidade de todos, mas dever do Estado.

Infelizmente, faltam recursos, e quem tem de ajudar é o poder público municipal.

Essa carência fragiliza a autoridade das forças de segurança de forma geral. Sendo

assim, defendemos a criação do fundo estadual de segurança pública.

Houve uma grande vitória em relação à Cemig: conseguimos mudar o marco

regulatório, o modo de cálculo da tarifa. O Deputado Federal Elismar Prado fez parte

da CPI da Conta de Luz, e conseguimos provar as irregularidades. Em virtude das

revisões anuais, o critério mudou, o que foi uma grande vitória. Continuamos

pressionando para que haja devolução do dinheiro pago a mais pelo povo e que foi

roubado - foram mais de R$7.000.000.000,00. Até hoje as empresas se negam a

efetuar a sua devolução. Não haverá mais cobrança indevida porque os critérios

mudaram, graças às denúncias que encaminhamos e à vitoriosa campanha pela

redução da tarifa de energia elétrica cobrada em Minas, a mais cara do Brasil. Houve

muita participação popular, mais de 500 mil assinaturas. Conseguimos provar

irregularidades na planilha de custos, pois a Cemig afirmava que trocava um poste

por ano. Em três anos, trocava todos os postes do Estado? Isso realmente não

acontece.

Acompanhamos os valores gastos com publicidade oficial, diferentes do número

publicado no diário oficial. A planilha estabelecia a existência de 500 escritórios no

Estado, mas verificamos que não havia sequer 180. Vários escritórios foram

fechados. A qualidade da energia é questionada de forma permanente. As ações

jurídicas e políticas, o uso da tribuna desta Casa, o abaixo-assinado, a caravana

contra a tarifa de energia mais cara do Brasil, as provas documentais que mostraram

as irregularidades na planilha de custos, a grande participação em todas as

audiências públicas da história das concessionárias do País, tudo isso possibilitou a

primeira redução da conta de luz em 57 anos da Cemig: 17% em 2008. De lá para cá,

conseguimos impedir aumentos absurdos. Em 2009, a Cemig solicitou aumento de

30%, mas conseguimos que esse índice ficasse abaixo da inflação; neste ano, para

uma previsão de reajuste maior que 20%, houve uma redução média de 9%.

Para os consumidores de baixa renda, ficou uma redução de aproximadamente

1,43%. Essa é a segunda vez na história em que ocorre a redução na conta de luz.
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Enfrentamos uma pedreira, mas de cabeça erguida, juntamente com o povo.

Sentimo-nos muito orgulhosos com esse respaldo da população e essas grandes

vitórias que obtivemos em defesa do povo, fazendo justiça. Não é certo a empresa

ganhar muito. O dinheiro nem fica aqui. O lucro exorbitante é distribuído para o capital

internacional. Entram aí os dividendos. Realmente, isso não é justo. Conseguimos

essas vitórias e impedimos que incluíssem no SPC e na Serasa o nome de quem

estivesse inadimplente com a conta de luz e a de água, da Copasa. Como disse, não

é justo. Além de o cidadão já ser penalizado com o corte da luz e da água e ter de

pagar uma taxa muito alta para religá-las, ainda tem de ter o seu nome incluído no

SPC e na Serasa? Isso é ilegal, é uma dupla penalidade e fere o Código de Defesa

do Consumidor.

Conseguimos barrar isso e aprovar um projeto muito importante nesta Casa, aliás,

uma emenda de nossa autoria, referente à internet e à TV a cabo pela rede elétrica,

que serão realmente uma modernidade. Já é lei. O Governador vetou, mas

derrubamos o veto. A internet será 10 vezes mais rápida e terá a metade do preço.

Além disso, 90% dos lucros terão de ser utilizados para a motricidade tarifária e a

redução da conta de luz. A rede que está na sua casa é sua, então é como se a

Cemig tivesse de pagar um aluguel por ela. Os lucros que obtiver com essa nova

empresa... Aliás, ela já está sendo implementada e funciona assim em outros países,

como também em algumas cidades de São Paulo. Realmente a internet pela rede

elétrica é uma grande modernidade, pois é 10 vezes mais rápida e sai pela metade

do preço. Sentimo-nos muito felizes. Agradecemos a todos os parlamentares desta

Casa que possibilitaram a aprovação de uma emenda de nossa autoria, e ainda a

derrubada de um veto do Governador, o que, aliás, é algo muito difícil nesta Casa.

Obtivemos outras vitórias em relação à Copasa. Costumo dizer: água a preço de

vinho. O preço da água é bastante elevado. Não justifica a Copasa cobrar pelo

tratamento de esgoto em cidades que não possuem esse serviço. Entramos na justiça

e conseguimos barrar o aumento da conta de água da Copasa. No ano passado, foi a

primeira vez que não houve esse aumento. Conseguimos pressionar o governo para

que enviasse um projeto a esta Casa criando uma agência, a fim de regular o setor.

Esse fato é inédito. O cidadão pode encaminhar qualquer denúncia diretamente para
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essa agência. Entramos com mais de 100 representações no Ministério Público

contra a Copasa e os departamentos municipais, como de Uberaba, de Uberlândia e

de várias outras cidades do Estado, onde houve um aumento exorbitante na conta de

água e não há agência para regular o setor.

Portanto, conforme disse, isso é ilegal, pois está contra a lei federal. Entramos com

essas representações no Ministério Público e obtivemos muitas vitórias. Várias ações

estão transitando. Esperamos que haja justiça e que o resultado seja a favor do povo.

O valor da água da Copasa é muito caro. Não é justo essa empresa jogar o esgoto

nos rios e nos lagos, poluindo o meio ambiente, e ainda cobrar pelo tratamento. Ela

não presta o serviço e ainda cobra por ele. Isso não é certo, e isso nos motivou a

entrar com essa enxurrada de representações junto ao Judiciário.

Há uma outra luta fundamental e que vale ressaltarmos aqui. Mais uma vez,

parabenizamos todos os servidores da educação, como os professores e as serviçais.

Foram mais de 50 dias de greve, de muita reflexão, mobilização, paralisação,

conscientização e formação. Os professores deram uma lição de cidadania e

conseguiram acender a chama em relação ao movimento e à dignidade. O servidor

recebe um salário miserável, ou seja, de fome, com o qual não dá para sobreviver -

aliás, servidor que trabalhou décadas e décadas para o Estado recebendo menos de

um salário mínimo. Isso é realmente uma vergonha. Os servidores queriam apenas a

implementação do piso nacional e que a lei fosse cumprida. Há uma lei federal que

estabelece que o piso para os servidores da educação tem de ser de R$1.312,00.

Infelizmente Minas Gerais, uma das maiores economias do País, com um

Orçamento que chegará perto de R$50.000.000.000,00, não paga o piso aos seus

servidores, remunera muito mal o conjunto dos servidores públicos de forma geral -

os servidores da segurança, os administrativos, os Agentes Penitenciários, os

agentes socioeducativos, os servidores da saúde e os de outros poderes. É

realmente um absurdo o valor que o professor recebe no nosso Estado; é lastimável.

Está corretíssima a mobilização dos professores. Fico muito orgulhoso por essa

categoria, que realmente se mobilizou, pressionou. O governo disse que não

conversaria, mas foi obrigado a negociar com a categoria e a enviar um projeto a esta

Casa. Entretanto não foi aprovado o que os servidores queriam. O governo criou um
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subsídio, incorporando as gratificações dos servidores. Deu com uma mão e retirou

com as duas; isso não atende ao servidor. O servidores pagam ao Ipsemg, mas o

serviço, principalmente no interior, é uma porcaria; falta estrutura. O governo sempre

arruma um jeito de dar calote, de pegar o dinheiro que o servidor paga ao Ipsemg. Há

até um projeto nesta Casa em que o governo quer dar, mais uma vez, calote nos

servidores.

Gostaria, mais uma vez, de parabenizar todos os servidores da educação pela

mobilização. A luta realmente continua. Independentemente de quem for, quem

estiver no governo deverá respeitar os professores, os servidores públicos. Os

servidores não aceitarão que o governo gaste bilhões, como fez com o Centro

Administrativo e com outras áreas, e que não valorize os servidores, o ser humano. É

fundamental valorizarmos o servidor, melhorarmos a qualidade da educação. Há

muitas escolas sem quadra, computador, estrutura suficiente para que se garanta

desenvolvimento, para que os estudantes sejam preparados. A juventude precisa ter

acesso ao primeiro emprego, a Uemg precisa ser descentralizada com unidades

avançadas em todas as regiões do Estado, o que foi promessa de campanha, mas

infelizmente, até hoje, não foi cumprido, assim como os cursos técnicos

profissionalizantes.

É muito importante essa mobilização. Sempre repito, e o farei quantas vezes for

necessário: o sistema do nosso país é desse jeito, o parlamento, o Executivo são

como feijão, funcionam na pressão. Houve pressão, mobilização, o governo sentiu o

desgaste na pele e precisou recuar em alguns pontos. Não ficou do jeito que os

servidores queriam, mas tenho certeza de que a história, daqui para frente, será

totalmente diferente, porque os servidores realmente estão unidos, mobilizados e não

aceitarão mais ser humilhados, recebendo um salário que não garante sua

sobrevivência, que não dá para pagar as contas de água e de luz.

Mais uma vez, deixamos aqui nosso total apoio e nossa solidariedade ao conjunto

dos servidores da segurança pública e da educação, de forma muito especial aos

nossos professores, às nossas serviçais. Parabenizo o Sind-UTE. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Com a palavra, o Deputado André
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Quintão.

O Deputado André Quintão* - Agradeço ao combativo e atuante Deputado Weliton

Prado, Presidente desta reunião. Cumprimento os Deputados presentes e os

servidores da Assembleia neste retorno, depois de um breve recesso. Quero tratar,

Sr. Presidente, de um assunto que não pode passar despercebido, principalmente

quando o País inteiro tende a concentrar as atenções no momento eleitoral. Ontem o

Presidente Lula sancionou talvez uma das leis mais importantes dos últimos anos em

nosso país: a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Pasmem, senhores

telespectadores e Deputados, depois de 21 anos de discussões no Congresso

Nacional, finalmente, Deputado Carlin Moura, foi sancionada a lei nacional de

resíduos sólidos. Hoje o Brasil destina 59% do lixo produzido diariamente para os

lixões, o que corresponde a 150.000t, assim como 49% do lixo produzido em Minas

Gerais vai para os lixões. Minas Gerais tem 362 Municípios com lixões. Essa política

nacional busca, em no máximo quatro anos, extinguir os lixões no País. Mais que

isso, prevê mecanismos muito inovadores na gestão dos resíduos sólidos. Primeiro,

estimular a não geração, porque o brasileiro desperdiça demais e produz muito lixo

individualmente. Segundo, reduzir esse lixo, reutilizando e reciclando o resíduo sólido.

Sabemos o quanto a reciclagem pode reduzir a destinação desse resíduo para os

aterros, barateando a coleta e retornando para a sociedade novos produtos

reciclados. E também tratando e destinando adequadamente esse resíduo sólido.

Portanto essa lei nacional pode, se incorporada pela sociedade e pelos níveis de

governo, ser uma verdadeira revolução ambiental e social no País. Ambiental porque

teremos mais qualidade de vida, produziremos menos lixo, reaproveitaremos os

resíduos sólidos e extinguiremos os lixões, com forte impacto na qualidade de vida e

na saúde do ser humano. Repito que 59% dos resíduos sólidos no Brasil vão para os

lixões. E é uma revolução social porque, ao estimular a coleta seletiva e promover a

reciclagem, estaremos incorporando como trabalhadores da reciclagem os catadores

de materiais recicláveis - aqueles que ainda hoje, em bom número, infelizmente,

sobrevivem nos e dos lixões, inclusive crianças. A lei prevê que, ao se extinguirem os

lixões, paralelamente será oferecido estímulo, fomento e crédito às associações e

cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Serão verdadeiros operadores da
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coleta seletiva, trabalhadores que estarão melhorando suas vidas com uma renda

digna, contribuindo para o barateamento da coleta, destinação e tratamento do

resíduo sólido. Em Belo Horizonte, como Secretário de Desenvolvimento Social no

governo Patrus Ananias, tive oportunidade de acompanhar o trabalho da Asmare,

modelo para o mundo hoje, que comprova quanto a coleta e a reciclagem desse

material gera renda, dignidade e vida para os catadores. Essa legislação trata de

outro ponto muito importante: a logística reversa, termo pelo qual se obrigam

fabricantes, distribuidores e vendedores a recolher embalagens usadas em áreas

específicas, como as dos materiais agrotóxicos, pilhas, baterias, pneus, óleos

lubrificantes, lâmpadas e eletroeletrônicos. Quem produz também tem de ter

responsabilidade ambiental. Ao invés de simplesmente auferir os legítimos lucros

decorrentes da atividade produtiva, deverá também arcar com o ônus ambiental que

sua atividade acarreta para o conjunto da sociedade. Depois de 21 anos de

tramitação no Congresso Nacional, a logística reversa será objeto de

regulamentação, e o Presidente Lula - pois tinha mesmo de ser sua a

responsabilidade de deixar essa lei histórica para o nosso país - já pediu urgência

nessa regulamentação, para que, nesse aspecto, a lei também não fique no papel.

Mas é muito importante, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, que

cada Estado e cada Município, assim como cada cidadão, em suas residências e em

seus condomínios, faça a sua parte. É importante que o brasileiro tenha essa lógica a

partir de sua própria residência, cobrando do seu Município a separação adequada

dos resíduos sólidos, para que se providencie a destinação final somente daquilo que

não pode ser reaproveitado. Uma latinha de refrigerante ou uma garrafa PET pode

ser reaproveitada; o talo de uma verdura ou a casca de uma fruta podem ser

reaproveitados, com alto índice nutricional. Muitas vezes promovemos grandes

desperdícios e é importante que a gestão local se conscientize disso, ao invés de

simplesmente comprar um terreno em que se despeje o lixo, bem longe da cidade,

atrás de um morro que nenhuma visão atinge. É importante haver um aterro sanitário

ou, na pior das hipóteses, um aterro controlado. Mas é importante também que, nos

âmbitos estadual e federal, se abram linhas de financiamento para que os Municípios,

principalmente os de menor receita, possam organizar a política local de gestão de
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resíduos sólidos. É necessário integrar as políticas públicas, considerando-se as

áreas da assistência e da inclusão produtiva, por exemplo, organizando os catadores

de materiais recicláveis, para que em cada local haja uma associação ou cooperativa

que auxilie nas operações de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos

sólidos. Ou seja, é importante que o BDMG e o BNDS tenham linhas de

financiamento para essa política integrada.

Assim, Sr. Presidente, considero que essa é uma lei histórica, cidadã e moderna.

Mas, como qualquer lei, precisa ser incorporada pelos cidadãos e pelos poderes

públicos.

Em Minas há uma lei estadual, construída com a participação desta Casa,

principalmente da Comissão de Participação Popular, e do seminário legislativo “Lixo

e Cidadania” e da Lei nº 18.031/2009. Além disso, ela contou também com a forte

participação do fórum estadual “Lixo e Cidadania”.

Com as leis estadual e federal, o Fórum Estadual Lixo e Cidadania e o Movimento

Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, será organizado mais um festival

Lixo e Cidadania em Belo Horizonte, entre os dias 16 e 21 de agosto. E tenho certeza

de que eles serão inspirados pelo desafio civilizatório de fazer com que essa lei seja

cumprida. Todos estão de parabéns, pois auxiliaram e pressionaram Minas e o

Congresso Nacional a aprová-la, e hoje se tornaram construtores ativos da

efetividade dessa lei.

Sr. Presidente, Minas Gerais deve dar exemplo para o País, e não esperar os

próximos quatro anos. É preciso erradicar os 362 lixões, abrir as portas e as vias de

financiamento do BDMG para as associações e cooperativas de materiais recicláveis,

abrir as portas e os cofres para que os Municípios implantem sistemas locais de

coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos. Minas Gerais deve

incorporar as associações e cooperativas de materiais recicláveis nessa importante

cadeia de coleta e reciclagem de resíduos sólidos. O 2º Estado mais rico e, com

certeza, o 1º em riquezas culturais e humanísticas do País não pode ficar a reboque,

deve ser protagonista. O Ministério Público já participa do Fórum Estadual Lixo e

Cidadania e deve ser convocado; e, se não for pelo convencimento, que seja pela

força da efetivação dos instrumentos jurídicos e da lei. O cofinanciamento, o recurso,
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são importantes para que os Municípios cumpram a lei, pois às vezes o gestor tem

boa vontade, mas não o recurso disponibilizado.

Portanto Sr. Presidente, como cidadão e militante dessa área tão bonita que vincula

respeito ambiental, qualidade de vida e inclusão social, fico feliz pelo Presidente Lula

ter sancionado a lei. Foi uma vitória de todos, do mais humilde catador de material

reciclável aos técnicos, aos parlamentares e às pessoas de boa vontade, que, com

muita garra, não desistiram. Foram 20 anos, muito tempo e maioridade absoluta para

aprová-la. Tenho certeza de que o tempo gasto para a aprovação dessa lei não será

o tempo proporcional a sua efetivação. Devemos correr contra o relógio, erradicar os

lixões e incluir socialmente os catadores de materiais recicláveis. Isso é bom para a

sociedade, para o meio ambiente e para a qualidade de vida de todos. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Ilustre Deputado Weliton Prado, Presidente, quero

transmitir diversos abraços e felicitações de quem encontrei pelo interior de Minas

nesse curto período de recesso, dirigidos a V. Exa., que hoje é uma grande referência

do povo mineiro, por sua luta e combatividade. Diversos professores e professoras

me pediram que lhe transmitisse um abraço. Realmente V. Exa. é um dos Deputados

mais brilhantes desta Casa. Cumprimento o Deputado André Quintão, também uma

brilhante expressão do povo de Minas na Assembleia Legislativa.

O Presidente Lula, que tanto de bom tem feito por este país, cada dia mais

compromissado com o povo brasileiro, o povo trabalhador, o povo mais humilde, ao

referendar a lei do material reciclável mostra a diferença na forma de governar. Ele é

um bom exemplo para o Brasil e certamente será para Minas Gerais.

Deputado Carlos Gomes, ilustres Deputados e Deputadas, imprensa presente,

servidores da Casa, telespectadores da TV Assembleia, público presente, passamos

por um curto período de recesso - 15 dias -, quando tivemos oportunidade de fazer

uma visita pelo interior do Estado, rever as bases, os amigos, entrar em contato com

as questões mais prementes de Minas Gerais. Infelizmente, no retorno do recesso

parlamentar, sempre há uma marca, Deputado André Quintão. Estava retornando da
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querida cidade de Governador Valadares, domingo, e, mais uma vez, havia um

transtorno na BR-381, com o tombamento de uma carreta de carga de amônia, carga

química perigosa, que trouxe um congestionamento de mais de 25km. Quero

adentrar-me nessa discussão sem tirar a responsabilidade, mas colocando a

responsabilidade. Acho premente e urgente a duplicação da BR-381 até Governador

Valadares, e não só até Ipatinga. O governo do Presidente Lula e o próximo governo,

que, se Deus quiser, será do campo do Presidente Lula, já tem um compromisso, pois

a obra já foi incluída no PAC 2. A estrada tem um traçado muito complexo e sinuoso,

com uma estrutura da década de 50. Temos de entender que ela está conservada,

bem sinalizada e com cobertura de asfalto nova. Estão sendo duplicadas as pontes

de acesso, mas existe um problema estrutural grave, que é o problema do traçado.

Por mais reformas que o DNIT e o governo federal façam, ainda não é o suficiente

para que a estrada tenha condições de segurança. Temos plena consciência de que

é preciso mais agilidade nos processos de licitação do projeto e de início das obras

de duplicação. Repito, o governo federal tem feito a sua parte.

O que me chama a atenção, Deputado André Quintão, é a absoluta falta de

planejamento, porque o problema do corredor de trânsito Belo Horizonte-Ipatinga-

Governador Valadares, um dos polos mais potencialmente desenvolvidos do nosso

Estado e dos mais dinâmicos - a região do Vale do Aço -, não é resolvido só com a

duplicação da BR-381. A duplicação é importante, mas por si só não resolverá o

problema.

É interessante porque há uma questão hoje em discussão de que pouco se fala.

Fala-se muito da importância da duplicação da BR-381 e esquece-se de uma coisa

que considero criminosa. Ao lado da BR-381, margeando-a do início ao fim, há uma

rede ferroviária ociosa e, no processo de privatização criminosa promovido pelo

governo FHC, quem adquiriu a Cia. Vale do Rio Doce deu por entender que tal

ferrovia ficou sob o seu monopólio.

Então, Deputado André Quintão, a ferrovia fica quase 70% do tempo ociosa. As

cargas mais perigosas e pesadas, como a de amônia e a de bobinas, que sempre

tiram a vida de pessoas, poderiam ser transportadas pela ferrovia que fica ao lado da

rodovia. Assim economizaríamos tempo, salvaríamos vidas, e a situação do tráfego
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seria muito melhorada. Esse problema já foi detectado pelo Ministério Público

Federal, que está ajuizando ação para garantir a utilização da ferrovia para o

transporte de cargas, especialmente as mais perigosas, como as químicas e as mais

pesadas. Essa seria uma solução importantíssima, mas pouco se fala nisso.

Queremos a duplicação da BR? Queremos, mas é preciso também que se pense

nisso como um conjunto maior, numa visão mais global, a conjugação da BR, o

transporte rodoviário com o ferroviário, que está ocioso. Repito, está ocioso. A

ferrovia está vazia, apenas transportando cargas de uma única empresa, porque as

demais não têm acesso à utilização da ferrovia, que é uma concessão pública.

Precisamos e queremos dar apoio à ação do Ministério Público Federal. Um

movimento como esse tem de ter maior repercussão popular. Conclamo todos os

moradores da margem da BR-381 a fazerem ecoar sua voz para que a ação do

Ministério Público em prol da utilização da ferrovia seja agilizada.

Veio-me à mente, Deputado André Quintão, outro aspecto em relação à BR-381.

Quando ela é interditada, costumo passar por Sabará e Caeté, por uma estrada muito

bonita, turística, que passa por toda a Serra da Piedade. Obviamente, pela topografia

da região, essa estrada não comporta tráfego de cargas e caminhões. Isso é correto,

e não se tem de discutir sobre essa questão. Nunca havia passado por Taquaraçu de

Minas. Deputados André Quintão e Carlos Gomes, fiquei estarrecido. Essa seria outra

solução muito fácil para o problema. Fui e fiquei pensando que estava bom demais.

Andamos 7km de asfalto, mas, quando chegamos em Taquaraçu, caímos num

verdadeiro deserto de terra vermelha. De Taquaraçu a Santa Luzia, pela MG-20, são

21km de terra vermelha. Ora, se houvesse planejamento em Minas Gerais, se o

Estado tivesse compreensão para executar obras importantes, a estrada de

Taquaraçu, a MG-20, estaria pavimentada, asfaltada. Isso é importante. Seria uma

forma de os poderes trabalharem juntos. Não adianta apenas cobrar a duplicação da

BR-381; temos de cobrar outras soluções, como a pavimentação de Taquaraçu de

Minas a Santa Luzia. Que Estado é esse que não faz uma obra importante como

essa, a menos de 40km da Capital. Se essa estrada for asfaltada, o acesso a Belo

Horizonte será muito mais fácil. Mas falta planejamento e gestão no Estado de Minas

Gerais.
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Digo e repito que não estou aqui retirando a responsabilidade do governo federal

com a duplicação. É preciso duplicar sim. Mas não é apenas isso, porque, mesmo

duplicando a 381, qualquer dia poderá ocorrer acidentes ali. Na 381, Deputado André

Quintão, próximo a Cláudio, Itaguara e São Paulo, que é duplicada, uma carreta

tombou, fechando o tráfego. Se houver o asfaltamento do trecho de Taguaraçu a

Santa Luzia, teremos um acesso alternativo.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Deputado, serão apenas 30 segundos

para não comprometer seu pronunciamento. Infelizmente também me deparei com

aquela retenção e com o acidente. Por também conhecer o trecho, passei por

Taquaraçu. Quero reiterar a importância dessa obra de Nova União a Taquaraçu e de

Taquaraçu a Santa Luzia. Parei em Taquaraçu, Toca do Galo. Assisti ao jogo de

Atlético e Cruzeiro lá e comi uma linguiçinha com mandioca. Depois peguei o terrão

vermelho para chegar a Belo Horizonte à noite.

Quero parabenizá-lo, tanto na questão da ferrovia quanto nas ações de duplicação

da BR-381 e desses trechos, que, se asfaltados, podem potencializar o turismo em

Minas Gerais. Parabéns pelo pronunciamento.

O Deputado Carlin Moura* - Perfeitamente, Deputado André Quintão. Basta

conhecer o Estado e dar prioridade ao nosso interior. É disso que Minas precisa.

Nesse recesso, tive a oportunidade de fazer uma belíssima viagem com o nosso

Senador Hélio Costa e o caríssimo e ilustríssimo ex-Ministro Patrus Ananias a

Governador Valadares - o Deputado Carlos Gomes também compareceu. Lá tivemos

a oportunidade de mostrar a importância de um projeto regional de desenvolvimento

para o Vale do Rio Doce, tendo como centro Governador Valadares, a Capital de todo

o nosso Vale. Ela está muito esquecida pelo governo do Estado, Deputado André

Quintão. Para ter uma ideia, o gasoduto não chegou a Governador Valadares.

Quando se fala em duplicação, não ouvimos a voz forte do governo mineiro. Minas

tem de ter voz forte para defender que a duplicação chegue a Governador Valadares.

Precisamos de um Governador líder, que se preocupe também com o interior do

Estado.

Portanto a visita do Senador Hélio Costa e do ex-Ministro Patrus deu-nos a

oportunidade de ouvir a sociedade civil, o setor empresarial de Governador Valadares
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e a nossa Prefeita Elisa Costa. Trata-se de uma região que precisa ser tratada com

mais carinho. Essa atitude passa pela rodovia, que é a ligação de Minas com o

Nordeste brasileiro, pelo gasoduto e pela potencialização da ferrovia.

Deputado André Quintão, o interessante é que participamos de um jantar com o

setor empresarial de Governador Valadares. Eles citaram exemplos importantes,

como o de Mato Grosso. Lá houve a instalação, em uma parceria do Presidente Lula

com o governo do Estado, do chamado porto-seco. Por meio do porto-seco, criou-se

um grande polo de exportação e importação de mercadorias. Em Governador

Valadares, há uma rodovia que vai direto ao Espírito Santo, ao mar. Se criarmos lá

um porto-seco, ele poderá transformar-se em um polo importantíssimo de

desenvolvimento. Será um local de atração de empreendimento, tendo em vista que

Governador Valadares está estrategicamente bem localizada.

Esses são exemplos que nos mostram que Minas precisa de um melhor

planejamento, de sintonia. Houve época neste país em que os governantes

governavam-no de costas e de frente para a Europa e os Estados Unidos. Minas vive

uma situação parecida. Chega desses governantes que governam Minas de costas,

apenas olhando para o Rio de Janeiro e São Paulo. Precisamos cuidar melhor do

interior do Estado, do desenvolvimento regional e ouvir melhor a nossa população.

Quero felicitar a todos que nos recebem com muito carinho pelo interior do Estado,

agradecendo-lhes. Podem ter certeza de que estou apoiando a luta do Ministério

Público Federal pela utilização da ferrovia que fica à margem da BR-381. Aprovarei

também um requerimento em que solicito ao DER a pavimentação da rodovia de

Taquaraçu até a MG-20 em Santa Luzia, a fim de amenizarmos o sofrimento do povo

mineiro, principalmente em períodos de feriado e de retorno do recesso.

Bom trabalho a todos. Esperamos que este semestre seja de grandes realizações

nesta Assembleia, em especial para o povo da nossa querida Minas Gerais. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, serei breve, pois restam-me apenas 5 minutos antes da próxima fase da
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reunião. Não poderia deixar de vir hoje ao Plenário e à tribuna desta Casa para

abordar dois assuntos de suma importância primeiro para os mineiros e segundo para

os belo-horizontinos.

Nesse sábado, como já é do conhecimento de todos, ocorreu mais um acidente na

rodovia da morte, na BR-381, no trecho que liga Belo Horizonte a Governador

Valadares. Já estamos roucos de tanto cobrar do governo federal a duplicação dessa

rodovia. Ao longo dos últimos oito anos, inúmeros foram os pronunciamentos deste e

de outros parlamentares, que transitam pela rodovia, e que defendem os interesses

do povo de Minas, cobrando investimentos por parte do governo federal na

duplicação da BR-381. Nada foi feito até hoje e, no último sábado, tivemos mais um

péssimo exemplo de como está sendo tratado o Estado de Minas Gerais por parte do

governo federal, do governo Lula. A rodovia ficou interditada no final da tarde de

sábado, em razão de um acidente ocorrido com uma carreta, e liberaram apenas uma

pista, na segunda-feira, pela manhã. Imaginem os senhores, uma das maiores e mais

movimentadas rodovias federais, que corta o Estado de Minas Gerais, ficou com

trânsito interrompido nas duas vias, de sábado, aproximadamente das 4 horas da

tarde, véspera do final das férias escolares, até segunda-feira pela manhã. Imaginem,

senhoras e senhores, o caos em que se transformou a rodovia ao longo dos últimos

três, quatro dias. Esse é o retrato e o tratamento que o governo Lula e o governo

federal têm dispensado aos mineiros e a Minas. É preciso darmos um basta, é

preciso que nós, mineiros, tenhamos a consciência de que eles tiveram oito anos

para fazer a duplicação da rodovia e nada fizeram.

O segundo assunto refere-se a uma reportagem do jornal “Estado de Minas” de

hoje. A primeira página anuncia, e o caderno “Gerais” traz a matéria completa: “Fim

de férias reforça confusão no trânsito de BH, que ultrapassou a marca de um veículo

para cada dois habitantes”. Belo Horizonte só perde em número de veículos para as

cidades de Curitiba e São Paulo. É preciso que o governo federal tome vergonha e

leve a principal reivindicação do povo belo-horizontino a sério. É preciso investir no

metrô de Belo Horizonte, sob o risco de haver, em dois, três, quatro, cinco anos, no

máximo, uma cidade completamente paralisada, não só nos horários de pico, mas

também durante todo o dia, prejudicando, sobremaneira, a economia da nossa
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Capital, o bem-estar de quem reside em Belo Horizonte e - por que não? - de todo o

trânsito do Estado, que passa pela Capital durante a semana e nos finais de semana.

Mais uma vez, repito: é o retrato do tratamento dispensado pelo governo federal aos

mineiros e a Minas, em especial a Belo Horizonte. Precisamos de investimentos no

metrô da nossa Capital, precisamos trazer a Belo Horizonte transporte coletivo

eficiente, rápido, barato, seguro e pontual, para tirarmos veículos das ruas.

O jornal “Estado de Minas” de hoje, numa matéria muito benfeita pelo jornalista

Pedro Rocha Franco, procurou um Diretor da BHTRANS que disse que a empresa

está investindo em ciclovias. Abordei essa questão há dois anos. Não vai resolver o

problema, mas ameniza, cria mais uma alternativa para pequenos deslocamentos. A

Prefeitura de Belo Horizonte está criando estacionamento subterrâneo e precisa, em

parceria com a iniciativa privada, tirar das pistas de rolamento os carros estacionados

nos cantos das vias. É preciso colocar esses carros em estacionamentos

subterrâneos e deixar as Avenidas Raja Gabaglia, Prudente de Morais, Getúlio

Vargas, Cristóvão Colombo, do Contorno sem carros estacionados ao lado das vias,

para que possamos ter um espaço maior de pista de rolamento e, consequentemente,

um trânsito melhor para o belo-horizontino.

Eram dois os recados que me trouxeram a esta tribuna. Esse é o retrato do

tratamento do governo federal, do governo Lula para com Minas e Belo Horizonte. Em

oito anos de governo não houve nenhum centavo investido na duplicação da BR-381

e na expansão do metrô de Belo Horizonte. 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, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a
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anexação do Requerimento nº 6.321/2010 ao Requerimento nº 6.317/2010, ambos da

Comissão de Turismo, por guardarem semelhança.

Mesa da Assembleia, 3 de agosto de 2010.

Weliton Prado, 3º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, tendo em vista a aprovação do Requerimento nº 5.006/2009 na

reunião ordinária realizada em 8/7/2010, determina o arquivamento do Requerimento

n° 5.005/2009, do Deputado Leonardo Moreira, por pe rda de objeto, nos termos do

inciso IV do art. 180 do Regimento Interno.

Mesa da Assembleia, 3 de agosto de 2010.

Weliton Prado, 3º-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 6.554 e 6.555/2010,

da Comissão de Direitos Humanos, e 6.556/2010, da Comissão de Meio Ambiente.

Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos

- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez, nos termos do

inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do Deputado Sargento

Rodrigues (2), solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei

Complementar nº 45/2008 e do Projeto de Lei nº 3.708/2009; e, nos termos do inciso

XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Sargento Rodrigues

e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a

Nascentes Fernandes pelos 20 anos de sua fundação.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Meio Ambiente, solicitando ao

Prefeito Municipal de Lagoa Santa informações sobre a quantidade de

empreendimentos, não passíveis de aprovação na atual legislação, que tiveram

alvarás concedidos durante a legislação anterior, bem como os nomes dos

respectivos empreendedores e proprietários dos terrenos, nos quais se encontram

esses empreendimentos. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados
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que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhada à

Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG cópia das notas taquigráficas da 15ª

Reunião Ordinária dessa Comissão, realizada em 7/7/2010, e solicitando providências

para averiguar possíveis problemas à saúde pública, causados por resíduos da

incineração de lixo hospitalar e industrial. Em votação, o requerimento. As Deputadas

e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)

Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Wander Borges, solicitando ao Prefeito Municipal de

Sete Lagoas informações acerca da poluição do solo decorrente do depósito

clandestino de resíduos sólidos na Av. Prefeito Alberto Moura e nas Ruas Ovídio

Marques e Independência, conforme a matéria intitulada “Lixo ameaça criação de

parque em Sete Lagoas”, veiculada no jornal “Hoje em Dia”, em 14/7/2010, e sobre as

medidas tomadas pela administração municipal para evitar degradações

semelhantes. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Wander Borges, solicitando ao Prefeito Municipal de

Montes Claros informações sobre a denúncia de desvio de recursos públicos no valor

de R$ 50.000,00, ocorrido no Hospital Municipal Alpheu de Quadros, por meio de

pagamentos indevidos de horas-extras e plantões que não ocorreram, conforme

matéria publicada no jornal “Hoje em Dia”, em 21/7/2010. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Wander Borges, solicitando ao Prefeito Municipal de

Ipiaçu informações sobre o fato de, por 14 meses, falso médico ter atuado como

clínico geral em nosocômio municipal, conforme veiculado no jornal “O Tempo”, em

21/7/2010. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Wander Borges, solicitando à Diretora do Hospital

Sérgio Pacheco, em Ipiaçu, informações sobre o fato de, por 14 meses, falso médico

ter atuado como clínico geral em nosocômio municipal, conforme veiculado no jornal
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“O Tempo”, em 21/7/2010. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento do Deputado Wander Borges, solicitando à Prefeita Municipal de

Betim informações sobre a notícia de paralisação dos médicos da rede pública de

saúde, conforme veiculado no jornal “Hoje em Dia”, em 21/7/2010, e sobre as

medidas adotadas para solucionar o problema. Em votação, o requerimento. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 4, 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 50ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/8/2010

Presidência do Deputado José Henrique

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

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 2º turno, do Projeto de

Resolução nº 3.928/2009; aprovação - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alencar da

Silveira Jr. - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio

- Carlin Moura - Cecília Ferramenta - Deiró Marra - Délio Malheiros - Doutor Ronaldo -

Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil

Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Irani Barbosa -
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Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz

Humberto Carneiro - Mauri Torres - Pinduca Ferreira - Sávio Souza Cruz - Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander

Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

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

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 3.928/2009, da

Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com o art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação de terras devolutas que especifica. A

Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto. Em votação, o

projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 4, às 9 horas, nos termos do edital

de convocação, e para a ordinária de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já
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anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 51ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/8/2010

Presidência do Deputado José Henrique

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

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Votação,

em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 3.970/2009; aprovação - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlos Gomes - Cecília

Ferramenta - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Ronaldo - Durval

Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão -

Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Padre

João - Pinduca Ferreira - Ruy Muniz - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei

Miranda - Walter Tosta.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h11min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase
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O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

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

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

Palavras do Sr. Presidente

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

de Resolução nº 3.928/2009, apreciado na extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 3.970/2009, da

Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com o art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação da terra devoluta que especifica. A

Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto. Em votação, o

projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.702/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.702/2010, que autoriza a

abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, foi encaminhado a esta Casa por meio

da Mensagem nº 521/2010.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 24/6/2010, foi o projeto distribuído a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e

do art. 204 do Regimento Interno.

No prazo de 20 dias estabelecido pelo § 2º do referido art. 204, não foram



____________________________________________________________________________
94

apresentadas emendas à proposição.

Fundamentação

O projeto de lei em análise tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir

crédito suplementar, no valor de R$117.386.400,00 em favor do Ministério Público do

Estado de Minas Gerais, para atender a despesas de pessoal e encargos sociais, no

valor de R$115.786.400,00 e outras despesas correntes, no valor de R$1.600.000,00.

Segundo a justificativa do Governador, o crédito suplementar destina-se a cobrir

despesas com pessoal e encargos sociais, decorrentes da aplicação das Leis nº

18.700, de 2010, que reajusta os valores do subsídio mensal dos membros do

Ministério Público do Estado, e nº 18.800, de 2010, que cria cargos no quadro de

pessoal dos serviços auxiliares do referido órgão.

Conforme dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro, os créditos suplementares destinam-se a reforço de dotação

orçamentária insuficientemente prevista na lei do orçamento, são autorizados por lei e

abertos por decreto. Sua abertura depende da existência de recursos disponíveis e

será precedida de exposição justificativa.

Conforme discriminado no projeto, o crédito total a ser autorizado destina-se a

suplementar 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;

- Promotoria de Justiça, para pagamento de despesas de Pessoal e Encargos

Sociais referentes a vencimentos, no valor de R$10.100.000,00, encargos no valor de

R$3.500.000,00 e despesas de exercícios anteriores, no valor de R$31.300.000,00;

- Direção Administrativa, para pagamento de despesas de Pessoal e Encargos

Sociais referentes a vencimentos, no valor de R$10.600.000,00, encargos no valor de

R$4.600.000,00 e despesas de exercícios anteriores, no valor de R$5.400.000,00;

- Proventos de Inativos Civis e Pensionistas, para pagamento de despesas de

Pessoal e Encargos Sociais referentes a pagamento de inativos, no valor de

R$37.719.000,00 e pensionistas, no valor de R$3.340.000,00 e Outras Despesas

Correntes para pagamento de pensionistas, no valor de R$1.600.000,00;

- Direção da Política Institucional, para pagamento de despesas de Pessoal e
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Encargos Sociais, no valor de R$367.400,00.

Para atender às despesas mencionadas serão utilizados recursos provenientes de:

- excesso de arrecadação prevista para o corrente exercício, no valor de

R$79.300.000,00;

- excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o Funfip prevista

para o corrente exercício, no valor de R$23.469.000,00;

- excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor para o Funfip

prevista para o corrente exercício, no valor de R$14.250.000,00;

- anulação de dotação orçamentária própria de custeio, no valor de R$367.400,00.

Inicialmente, deve-se ressaltar que o projeto se faz necessário em virtude de a Lei

Orçamentária para o corrente exercício não prever autorização para o Executivo abrir

crédito suplementar ao orçamento do Ministério Público.

No que diz respeito ao atendimento dos requisitos legais que disciplinam a matéria,

o art. 2º do projeto ressalva que a abertura do crédito observará o disposto nos arts.

19 a 22 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade

Fiscal -, que estabelecem limites para gastos com pessoal. Vale dizer, em linhas

gerais, que a despesa com pessoal ativo e inativo deverá observar os limites

estabelecidos na referida lei federal, e que o aumento de despesa não afetará as

metas de resultados fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, devendo

seus efeitos financeiros, nos períodos subsequentes, ser compensados por aumento

permanente de receita ou redução permanente de despesa.

O projeto atende, portanto, aos requisitos constitucionais e legais que disciplinam a

matéria.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.702/2010, em

turno único.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Inácio Franco, relator - Ademir Lucas - Antônio Júlio -

Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
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- O Sr. Presidente despachou, em 3/8/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento de Beatriz Borges Martins,

ocorrido em 28/7/2010, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 2010

ATAS

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 4/8/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

do Deputado André Quintão; aprovação - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.824 a 4.833/2010 -

Requerimentos nºs 6.557 a 6.560/2010 - Comunicações: Comunicações das

Comissões de Administração Pública e de Direitos Humanos e do Deputado Mauri

Torres (2) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos Gomes, Weliton

Prado, André Quintão e Carlin Moura; questão de ordem; discursos dos Deputados

Carlin Moura e Gustavo Valadares - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Encerramento

- Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento

Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos

Pimenta - Cecília Ferramenta - Délio Malheiros - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento -

Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Leonardo Moreira - Luiz

Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Padre João - Rômulo

Veneroso - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda -

Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
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trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Adelmo Carneiro Leão, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da

ata da reunião anterior.

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

André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, quanto à discussão da ata e em

relação às reuniões anteriores, gostaria apenas de solicitar reexame, por parte da

Mesa, de uma medida referente à legislação eleitoral, que entendo preventiva, mas

tomada de forma equivocada e até antidemocrática relativamente ao povo de Minas

Gerais. Como sabemos, as reuniões da Assembleia são transmitidas ao vivo e

normalmente retransmitidas em horário noturno. Muitas pessoas, trabalhadores e

trabalhadoras, principalmente do interior do Estado, que buscam acompanhar os

trabalhos legislativos, estão com esse direito cerceado porque houve a suspensão da

retransmissão. Vejam bem, Srs. Deputados, estamos cumprindo com nossas

obrigações. Hoje, não estamos acompanhando os nossos candidatos majoritários e

trataremos de assuntos sérios. Aliás, eu mesmo discutirei um assunto seríssimo, que

envolve a cidade de São Sebastião do Paraíso, que tem o córrego mais poluído de

Minas Gerais. Ontem tratei da política nacional de resíduos sólidos, ou seja, tratamos

de assuntos que não têm nada a ver com eleição, mas sim com o cidadão mineiro,

que está sendo privado de acompanhar os trabalhos desta Casa. Então, creio que

estamos cumprindo com a nossa obrigação, e a população não está acompanhando

o que estamos fazendo aqui. Acredito tratar-se de uma medida que merece, com todo

respeito, um reexame por parte da Mesa, com uma consulta formal ao TRE, para não

sermos mais realistas do que o rei e sermos duplamente penalizados. Os que mais

trabalham não terão seu trabalho visto pelo cidadão. Assim, faço esta ponderação em

relação à ata porque, além de a ata ser lida, seria bom que as pessoas pudessem

acompanhar os trabalhos ao vivo e também na retransmissão, pela TV Assembleia.
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O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.

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 4.824/2010

Dispõe sobre o ressarcimento ao Estado, por via de cobrança na fatura de serviços

telefônicos, por despesas decorrentes do acionamento indevido dos serviços

telefônicos de atendimento a emergências envolvendo remoções ou resgates,

combate a incêndios ou ocorrências policiais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O responsável pelo acionamento indevido dos serviços telefônicos de

atendimento a emergências envolvendo remoções ou resgates, combate a incêndios

ou ocorrências policiais, deverá ressarcir aos cofres públicos, mediante cobrança na

fatura de serviços telefônicos da linha utilizada para a chamada, as eventuais

despesas relacionadas ao atendimento.

§ 1º - Entende-se por acionamento indevido aquele originado de má-fé ou que não

tenha como objeto o atendimento a emergência ou a situação real que venha a

justificar o acionamento, salvo nos casos de erro justificável.

§ 2º - É garantida a ampla defesa ao responsável pelo acionamento indevido dos

serviços telefônicos de atendimento a emergências de que trata o “caput” deste

artigo.

Art. 2º - Os órgãos e as instituições públicas responsáveis pela prestação dos

serviços de emergência aqui tratados deverão divulgar tabelas de custos,

abrangendo, separadamente, cada etapa das rotinas relacionadas ao atendimento

das emergências, desde os custos de atendimento e triagem das chamadas até os

custos dos deslocamentos das equipes, bem como adotar as medidas administrativas

e operacionais, junto às operadoras dos serviços de telefonia, necessárias à

identificação dos responsáveis pelos acionamentos e à posterior cobrança, nas
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faturas de serviços de linhas fixas e móveis, dos valores correspondentes aos

ressarcimentos de despesas de que trata esta lei.

Art. 3º - Os ressarcimentos objeto dos arts. 1º, “caput”, e 2º terão como objeto único

a cobertura das despesas com acionamentos indevidos, tendo em vista a

manutenção da capacidade de pronta resposta dos serviços disponibilizados à

população, devendo os recursos arrecadados ser repassados pelas operadoras à

Secretaria de Estado de Fazenda, ou conforme sua orientação, com destinação

vinculada aos serviços de emergência envolvidos.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2010.

Célio Moreira

Justificação: Todos nós sabemos da importância dos serviços telefônicos de

atendimento a emergências, envolvendo remoções ou resgates, combate a incêndios

ou ocorrências policiais, mas esse trabalho é vítima recorrente de trotes, situação

mais acentuada principalmente no período de férias escolares, quando as crianças,

tomadas pelo ócio, acabam caindo na tentação de ligar principalmente para o Corpo

de Bombeiros com denúncias falsas, caracterizando aí o trote. Segundo a assessoria

de comunicação da Polícia Militar mineira, uma em quatro chamadas feitas a esses

serviços é falsa, originária, em sua maioria, de crianças e adolescentes.

Mas esse tipo de comportamento não se restringe apenas às crianças. Um dos

trotes mais comentados pela mídia – a maioria deles não chega aos meios de

comunicação - aconteceu em Nova Lima, mais precisamente no Bairro Jardim

Petrópolis, onde bombeiros militares foram acionados para atender a uma

emergência. Um homem dizia que sua mulher estava em trabalho de parto. Disse que

estava levando mãe e filha de táxi para um hospital. Quando os bombeiros chegaram

ao local, na casa morava apenas um caseiro, que estava visivelmente embriagado, o

que mereceu o comentário dos bombeiros de que os trotes têm sido rotineiros e

desviam recursos e esforços dos responsáveis pela segurança pública, colocando em

risco a própria população.

Em face deste quadro, que julgo preocupante não apenas porque representa

despesas extras para o Estado como põe em risco a vida daqueles que realmente
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precisam de socorro, é que venho pedir a aprovação deste projeto.

- 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 4.825/2010

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Clube do Cavalo Ferradura de

Ouro, com sede no Município de São João Batista do Glória.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva Clube do Cavalo

Ferradura de Ouro, com sede no Município de São João Batista do Glória.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2010.

Neider Moreira

Justificação: A Associação Esportiva Clube do Cavalo Ferradura de Ouro atende

todos os requisitos da Lei nº 15.430, de 2005. Fundada em 1º/7/2005, no Município

de São João Batista do Glória, tem por finalidades integrar as pessoas interessadas

na criação equina e em equitação; trabalhar pelo desenvolvimento de esportes e lazer

equestres na comunidade; reunir recursos materiais e humanos e colocá-los à

disposição dos criadores para a execução de programas de desenvolvimento da

equitação, entre outras.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação de meus nobres

pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.826/2010

Declara de utilidade pública a Sociedade de Assistência Social e Cultural - Sasc -,

com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de Assistência Social e

Cultural - Sasc -, com sede no Município de Ipatinga.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2010.

Rosângela Reis

Justificação: A Sociedade de Assistência Social e Cultural - Sasc -, é uma

sociedade de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica, que tem como objetivo

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 a sua diretoria é constituída por

pessoas idôneas e não remuneradas e que a entidade está em funcionamento

regular, atendendo, dessa forma, os requisitos legais.

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 4.827/2010

Declara de utilidade pública o Movimento Ecológico São Francisco de Assis, com

sede no Município de Pirapora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Movimento Ecológico São Francisco

de Assis, com sede no Município de Pirapora.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2010.

Eros Biondini

Justificação: Constituído como entidade de direito privado, sem fins lucrativos, o

Movimento Ecológico São Francisco de Assis, com sede no Município de Pirapora,

tem como finalidades colaborar para o fortalecimento da organização dos pescadores

e agricultores do Vale do São Francisco e assessorar na busca de soluções para os

problemas encontrados nos seus sistemas de produção e na relação com os

mercados, visando à melhoria de suas condições de vida.
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Com esse propósito, busca experiências de desenvolvimento da pesca e da

agricultura de subsistência, do ponto de vista social, cultural, econômico e ecológico;

desenvolve programas voltados para a melhora da produção, alimentação e renda

das comunidades de pequenos produtores rurais e pescadores, especialmente dos

mais carentes; mantém o Centro de Estudos, Experimentação e de Formação para a

pequena produção agropesqueira, baseado nos princípios da agroecologia.

Considerando a importância do trabalho realizado pelo Movimento Ecológico São

Francisco de Assis na consolidação da cidadania de seus beneficiados, contamos

com a anuência dos nobres Deputados a este projeto de lei, que pretende outorgar-

lhe o título de utilidade pública.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.828/2010

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Moacyr Jardim, com sede no

Município de Mateus Leme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Moacyr Jardim,

com sede no Município de Mateus Leme.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2010.

Eros Biondini

Justificação: Fundada em 1931, sob a denominação de Associação de Caridade

Soledadense, a Associação Cultural Moacyr Jardim, com sede no Distrito de Azurita,

Município de Mateus Leme, tem como objetivo promover e estimular a defesa e

conservação do patrimônio histórico e artístico, bem como atividades culturais de

interesse da comunidade.

Com esses propósitos, orienta com relação à defesa, preservação e recuperação

do meio ambiente; promove cursos, seminários, palestras, exposições, oficinas e

outras atividades educacionais; incentiva a pesquisa e produção de conhecimento

relacionadas com temas de interesse da comunidade; realiza festividades cívicas e
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sociais e divulga temas universais como ética, cidadania, democracia e direitos

humanos.

Considerando a importância do trabalho realizado pela Associação na consolidação

da cidadania dos moradores de Azurita, contamos com a anuência dos nobres

Deputados a este projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.829/2010

Declara de utilidade pública o Centro de Educação Infantil Nossa Senhora

Aparecida – Ceinsa –, com sede no Município de Lagoa Formosa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Centro de Educação Infantil Nossa

Senhora Aparecida – Ceinsa –, com sede no Município de Lagoa Formosa.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2010.

Eros Biondini

Justificação: O Centro de Educação Infantil Nossa Senhora Aparecida, com sede no

Município de Lagoa Formosa, é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos,

que tem como finalidade acolher crianças na faixa etária de 2 a 4 anos e onze meses,

filhas de mães carentes, que têm necessidade de trabalhar fora do lar.

Para a consecução de sua finalidade, desenvolve atividades voltadas à promoção

da assistência nas áreas de alimentação, lazer e educação, além de realizar reuniões

educativas periódicas, cursos e trabalhos em oficinas para os familiares.

Desse modo, o Centro de Educação Infantil Nossa Senhora Aparecida contribui

para a melhoria da qualidade de vida das famílias mais carentes do Município de

Lagoa Formosa, razão pela qual 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.
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PROJETO DE LEI Nº 4.830/2010

Estabelece política e normas para cobrança de multa via fatura de serviços

telefônicos, por despesas decorrentes do acionamento indevido dos serviços

telefônicos de atendimento a emergências relacionadas a ocorrências policiais,

incêndios e resgates.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O responsável pelo acionamento indevido d os serviços de atendimento a

emergências relacionadas a ocorrências policiais, incêndios e resgates deverá

ressarcir o Estado, via fatura de serviços telefônicos da linha utilizada na chamada

identificada, as despesas relacionadas ao deslocamento de unidades.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se acionamento indevido

aquele que se realiza com má-fé ou que não tenha como objetivo o atendimento de

situação real.

Art. 2° - Deverão os órgãos públicos responsáveis p ela prestação dos serviços de

atendimento a emergências citados divulgar tabelas de custos de seus serviços e

adotar medidas administrativas e operacionais junto às operadoras de serviços de

telefonia para a identificação dos responsáveis pelos acionamentos e a posterior

cobrança de multa nas faturas de linhas móveis e fixas.

Art. 3° - Os arts. 1° e 2° têm como objetivo a cobe rtura das despesas com

acionamentos indevidos e a manutenção da capacidade de resposta emergencial dos

serviços disponibilizados à população, devendo os recursos captados serem

repassados pelas operadoras à Secretaria de Estado de Fazenda ou conforme sua

orientação, com destinação vinculada aos serviços de atendimento a emergências

envolvidos.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2010.

Ana Maria Resende

Justificação: Sendo de suma importância os serviços de atendimento emergencial,

exige-se um certo planejamento e a disponibilidade de meios suficientes ao imediato

enfrentamento da demanda. O frequente acionamento indevido desses serviços, de

modo irresponsável, muitas vezes associado a trotes e brincadeiras, provoca o
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deslocamento desnecessário de recursos humanos e materiais, no qual se despende

tempo, que poderia ser empregado para salvar pessoas em casos reais de

emergência.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Célio

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.824/2010, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.831/2010

Declara de utilidade pública o Centro de Apoio Comunitário Madre São José, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Apoio Comunitário Madre

São José, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2010.

Carlin Moura

Justificação: O Centro de Apoio Comunitário Madre São José, com sede no

Município de Belo Horizonte e fundado em 5/7/98, é uma entidade filantrópica, com

personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de duração

indeterminada. Está em pleno e regular funcionamento há mais de um ano,

cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais, conforme exige a legislação para a

concessão de título de utilidade pública estadual.

O Centro tem por finalidade, entre tantas outras ações, desenvolver trabalhos

sociais com a comunidade local, promover cursos de capacitação e

profissionalizantes, formar grupos de assistência a mulheres, crianças, adolescentes,

jovens e idosos e prestar atendimento a famílias carentes.

Portanto, a concessão do título declaratório de utilidade pública estadual é de

grande importância para o Centro de Apoio Comunitário Madre São José, uma vez

que, com essa documentação, poderá firmar parcerias com órgãos públicos

estaduais, viabilizando, dessa maneira, a ampliação de seu trabalho e a continuidade

dos seus projetos junto à população, contribuindo assim com o Estado no seu dever

de promover bem-estar social para todos os cidadãos.
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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 4.832/2010

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário do Conjunto Jatobá IV, 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 Comunitário do Conjunto

Jatobá IV, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2010.

Carlin Moura

Justificação: O Conselho Comunitário do Conjunto Jatobá IV, com sede no

Município de Belo Horizonte, fundado em 6/6/2006, é entidade filantrópica, com

personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de duração

indeterminada.

Está em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, cumprindo suas

finalidades estatutárias e sociais, conforme exige a legislação para a concessão do

título de utilidade pública estadual.

A instituição tem por finalidade a defesa dos direitos e o bem-estar dos moradores.

Promove, para tanto, entre outras atividades e ações, a realização de reuniões,

campanhas, cursos e conferências sobre o combate à fome e à pobreza, a

importância da cultura e do esporte, proteção da saúde e da família, proteção ao meio

ambiente e conquista de moradia.

A concessão do título declaratório de utilidade pública estadual é de grande

importância para o Conselho Comunitário do Conjunto Jatobá IV, uma vez que, com

essa documentação, poderá firmar parcerias com órgãos públicos estaduais,

viabilizando, dessa maneira, a ampliação de seu trabalho e a continuidade de seus

projetos, e contribuindo assim com o Estado no seu dever de promover bem-estar

social.

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.833/2010

Dá nova redação aos arts. 5º, 7º e 8º da Lei nº 13.165, de 20 de janeiro de 1999,

que dispõe sobre a Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito de

Minas Gerais - CBGC - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os arts. 5º, 7º e 8º da Lei nº 13.165, de 20 de janeiro de 1999, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - A CBGC será administrada por uma Diretoria composta pelos seguintes

membros, cujas atribuições serão definidas no estatuto da entidade:

I - Diretor-Presidente;

II - Diretor-Vice-Presidente;

III - Diretor-Financeiro;

IV - Diretor-Secretário.

§ 1º - O Diretor-Presidente é o representante legal e dirigente máximo da entidade.

§ 2º - Os Diretores da CBGC terão mandato de quatro anos e serão escolhidos

dentre os associados relacionados nos incisos I e II do art. 11.

Art. 7º - A fiscalização e o controle da CBGC serão excercidos por um Conselho

Fiscal, composto de cinco membros titulares e igual número de suplentes, eleitos na

mesma data e com as mesmas formalidades cumpridas para a eleição da Diretoria.

Parágrafo único - Compete ao Conselho Fiscal, além das atribuições previstas no

estatuto, emitir parecer opinativo sobre a prestação de contas da Diretoria para

posterior aprovação pela Assembleia Geral.

Art. 8º - A Assembleia Geral é a instância máxima de deliberação da CBGC, nos

termos do estatuto da entidade.

§ 1º - A Assembleia Geral é composta pelos associados relacionados nos incisos I

a IV do art. 11 desta lei.

§ 2º - A Assembleia Geral reunir-se-á:

I - ordinariamente, uma vez por ano, para aprovação das contas da Diretoria, e a

cada quatro anos, para eleição da Diretoria;
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II - extraordinariamente, quando convocada por seu Diretor-Presidente.

§ 3º - A convocação de que trata o parágrafo anterior ocorrerá sempre que

necessária, a critério do Diretor-Presidente, mediante requerimento de, pelo menos,

um décimo dos membros da Assembleia Geral.”

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2010.

Sargento Rodrigues

Justificação: Esta proposição tem por escopo adequar a norma regulamentadora da

Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito de Minas Gerais -

CBGC - à Lei nº 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre a concessão do título de

utilidade pública. Segundo prevê a legislação, um dos requisitos para que as

associações e fundações constituídas no Estado com o fim exclusivo de servir

desinteressadamente à coletividade sejam declaradas de utilidade pública é que os

cargos de sua direção não sejam remunerados. As sugestões propostas fazem as

adequações pertinentes.

Vale ressaltar que em 5/10/94 foi promulgada a Lei nº 11.621, com o propósito de

atribuir à Caixa da Guarda uma natureza jurídica de entidade civil. Dessa forma, seus

estatutos deveriam ser aprovados em assembleia, e sua diretoria, eleita pelos

próprios membros da entidade. A pedido da direção da entidade, com fulcro em

melhoria na gestão, propomos a alteração do tempo de mandato de três para quatro

anos.

Diante desses fatos, tornou-se necessária a regularização da entidade. Contamos,

pois, com o apoio dos nossos pares para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

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

REQUERIMENTOS

Nº 6.557/2010, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de providências com vistas

à instalação de um juizado especial no Aeroporto Internacional Tancredo Neves para

solucionar as demandas judiciais dos passageiros das companhias aéreas. (- À

Comissão de Administração Pública.)
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Nº 6.558/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados à Corregedoria-Geral da Polícia Civil cópias das notas taquigráficas da

43ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências com vistas à

instauração de inquérito destinado a apurar denúncias sobre a cobrança do curso de

treinamento de integrantes do Grupo de Resposta Especial - GRE -, sobre os turnos

de contratação e sobre a destinação do pagamento. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 6.559/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil pedido de cópia do inquérito acerca de

possível fraude para aquisição de veículos, mediante financeiras, por policiais do

Grupo de Resposta Especial - GRE -, e pedido de informações sobre o

encaminhamento das conclusões desse inquérito. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 6.560/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Coordenador do CAO-DH e ao Coordenador do CAO-Saúde cópia

das notas taquigráficas da reunião dessa Comissão realizada em 14/7/2010 e pedido

de providências em relação à denúncia constante nessas notas, referente à luta

antimanicomial.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública e de Direitos Humanos e do Deputado Mauri Torres (2).

Oradores Inscritos

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

O Deputado Carlos Gomes* - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana; Sras.

Deputadas e Srs. Deputados; senhoras e senhores; telespectadores que nos

acompanham pela TV Assembleia; ocupo esta tribuna para falar sobre a proposta de

criação do consórcio de universidades do Estado de Minas Gerais, que está sendo

discutida por sete universidades federais instaladas no Estado. As universidades

participantes são as de Alfenas, Itajubá, Juiz de Fora, Lavras, São João del-Rei, Ouro

Preto e Viçosa, nossa querida UFV.

A fusão, inédita no País, mas comum nos Estados Unidos e em países da Europa,

como a França, promete dar origem à superuniversidade do Sudeste. Grandes



____________________________________________________________________________
111

números justificam o título. Serão 90 mil alunos, mais de 15 mil novas vagas abertas

a cada vestibular, mais de 4 mil professores, 273 cursos de graduação e 179

programas de mestrado e doutorado espalhados por 17 cidades mineiras.

A proposta, apresentada ao Ministro da Educação, Fernando Haddad, no final do

mês de julho, ou seja, no mês passado, foi debatida. Estive, com o Reitor Luís

Cláudio Costa, da UFV, apresentando e discutindo essa proposta. Trata-se de um

projeto inovador para criar esse grande consórcio, o primeiro dessa modalidade no

País.

De acordo com o projeto, as universidades manteriam a autonomia, mas

formulariam um único Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. Isso significa que

permanecerão com Reitores e conselhos universitários próprios, mas que criarão

estratégias conjuntas para captar mais recursos, contratar professores, construir

laboratórios, trocar equipamentos e tecnologias e trabalhar de maneira integrada em

programas de ensino, pesquisa e extensão.

A escolha das sete universidades foi feita com base em critérios geográficos e de

qualidade de ensino. Todas as instituições estão localizadas num raio de 200 a

300km. Além disso, todas têm cursos de graduação com notas 4 e 5, aproveitamento

máximo, no Índice Geral de Cursos, divulgado pelo MEC. Na pós-graduação, 15

programas têm nível 5; 5 têm nível 6; 2 têm nível 7, o mais alto.

Outro ponto forte é o fato de que a maior parte das federais tem área de atuação

específica, como é o caso de Viçosa e Lavras, no campo das ciências agrárias; de

Itajubá, com destaque em tecnologia; de Alfenas, na área de saúde. Essa

característica deve permitir que elas trabalhem de maneira complementar.

A proposta tem também o intuito de somar competências, tendo em vista que as

universidades não são grandes, são de porte médio, mas detêm maior competência

em alguma área específica do conhecimento. O consórcio trará maior mobilidade

estudantil, com alunos cursando disciplinas em mais de uma instituição. Dissertações

e teses poderão ser compartilhadas, e a contratação de professores poderá ser feita

por meio de um único concurso.

Dessa forma, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, parabenizamos

pela iniciativa os Reitores dessas sete universidades, os quais passo a nominar:
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Henrique Duque de Miranda Chaves Filho, Reitor da Universidade de Juiz de Fora;

Antônio Nazareno Guimarães Mendes, da Universidade Federal de Lavras; Paulo

Márcio de Faria e Silva, da Universidade Federal de Alfenas; Renato de Aquino Faria

Nunes, da Universidade Federal de Itajubá; Helvécio Luiz Reis, da Universidade

Federal de São João del-Rei; João Luiz Martins, da Universidade Federal de Ouro

Preto; Luiz Cláudio Costa, da Universidade Federal de Viçosa.

Para finalizar, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, aproveito esse

grande momento da criação desse primeiro consórcio de universidades do País para

dizer que ele também inovará e trará para o nosso Estado uma projeção

internacional. Isso reforçará ainda mais a educação no Estado e no País,

promovendo, assim, uma região promissora na produção de conhecimento.

Vale lembrar o grande período que vivemos, um grande momento da educação,

que cresceu nos últimos quase oito anos do governo federal mais do que nos últimos

100 anos neste país. Os números são muito bons. Por exemplo, tivemos a criação de

14 universidades federais e 117 câmpus já estão funcionando. O número de vagas

em graduação presencial aumentou de 106 mil em 2003 para mais de 195 mil em

2009. A meta é criar 16 novas universidades e 134 novos câmpus até o final de 2010.

Em 2012 serão 243 mil vagas em cursos presenciais. No ProUni foram concedidas

mais de 704 mil bolsas no período de 2005 até o primeiro semestre de 2010, e a meta

é conceder 720 mil bolsas até o final de 2010.

Quanto ao Fies, foram firmados mais de 350 mil contratos no período de 2003 a

2009, sendo que a meta é atingir 100 mil contratos ainda neste ano.

Na educação profissional e tecnológica foram criadas também 136 escolas, com

mais de 58 mil matrículas em escolas novas no primeiro semestre de 2010, tendo

como meta alcançar 214 novas escolas até o final de 2010. Portanto, ao final da

expansão, serão ofertadas mais de 500 mil vagas.

Sr. Presidente, gostaria de parabenizar todos os Reitores que acreditam nessa

proposta de alavancar a educação em nosso Estado com a criação desse grande

consórcio formado por sete universidades. A partir daí, esse consórcio terá forças

para intervir internacionalmente, alavancando, assim, a educação em nosso Estado e

em nosso país neste grande momento que vivemos. Hoje o nosso querido Presidente
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Lula e o Vice-Presidente José Alencar não têm curso superior, mas estão dando a

maior contribuição ao País.

É com muito prazer que concedo aparte ao querido Deputado Padre João.

O Deputado Padre João (em aparte)* - Deputado Carlos Gomes, cumprimento V.

Exa. por destacar aqui a política da educação superior nessa nova modalidade agora

já avançada do consórcio. Na verdade, essa integração é quase que uma fusão das

nossas universidades, e isso facilitará muito aos estudantes a continuação do curso,

pois poderão fazer matérias em diversas universidades. De fato, o modelo do

consórcio é fabuloso. Mas saiba, Deputado Carlos Gomes, que vivemos uma situação

lamentável, pois, ao fazermos uma análise da universidade pública estadual, vemos

uma grande lacuna. No âmbito federal avançamos. Triplicamos o acesso à

universidade e tivemos ampliação de cursos de formação tecnológica. No entanto, no

interior, se perguntarmos sobre a universidade pública estadual, ninguém sabe nada,

diferentemente de São Paulo e de outros Estados, onde a universidade pública

estadual é referência e é conhecida no mundo inteiro.

Infelizmente, aqui as nossas queridas Uemg e Unimontes ficaram abandonadas. Os

professores, assim como os discentes, também ficaram abandonados. A fragilidade

da estrutura e a ausência de laboratórios vem prejudicando muito a qualidade,

embora, graças ao esforço dos professores, essas deficiências venham sendo

supridas. A capacidade e o talento dos professores da universidade pública estadual

não são reconhecidos. São desvalorizados pelo governo do Estado, que tentou, no

último momento deste primeiro semestre, algo como uma enganação.

O grande desafio que temos ainda no Estado é a valorização da universidade

pública estadual para caminhar no mesmo ritmo das universidades federais. Esse é o

desafio para o próximo governo, que espero seja diferenciado e abrace de fato a

causa da educação. Abraçar para valer. Não apenas no discurso, mas na prática,

valorizando os professores e a parte de infraestrutura, garantindo qualidade e

ampliando o acesso também à formação superior e tecnológica em Minas Gerais, um

Estado tão intenso. Não fosse o governo federal, os mineiros estariam perdidos e

desorientados. Para fazer um curso superior teriam de ir para São Paulo, para uma

universidade federal ou estadual. Ainda bem que aqui as universidades federais
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foram ampliadas, graças ao empenho do governo Lula. Com certeza, esse projeto

continuará, sobretudo nessa nova modalidade do consórcio.

Parabéns pelo pronunciamento, por trazer aqui essa importante temática que é a

educação superior.

O Deputado João Leite (em aparte) - Quero parabenizar V. Exa., que da tribuna faz

importante discurso relacionado à educação. Quero apenas lamentar porque V. Exa.

vinha tratando em alto nível da questão, mas temos sempre uma interferência para

tirar o brilho do Estado de Minas Gerais, que é reconhecido praticamente por 90% da

população mineira.

Nesta tarde, poderíamos tratar também do governo federal. Estamos tristes com o

INSS, que está em greve. As pessoas estão nas filas e não conseguem ser

atendidas. O governo de Minas, responsável pela educação do ensino médio, vem

realizando o seu trabalho. Além do ensino médio, que é de responsabilidade do

governo do Estado, ele também atende o ensino superior.

Desejamos que o governo federal faça realmente esse trabalho, não apenas em

Minas Gerais, mas em todo o País. Esperamos que o governo federal termine

também as estruturas das escolas que foram abertas em Minas Gerais. E muitas

ainda não têm as suas estruturas. Mas parabenizo V. Exa., sempre preocupado com

temas importantes como o da educação. Obrigado pelo aparte que V. Exa. me

concedeu.

O Deputado Carlos Gomes* - Muito obrigado, Deputado João Leite. Apenas para

concluir, Sr. Presidente, quero dizer que os consórcios já são uma grande experiência

em nosso Estado e no País. Temos consórcios que funcionam bem na área da

saúde, temos consórcios para o desenvolvimento, caso do Codac, Deputado Padre

João, consórcio aqui de Congonhas e de vários Municípios da região do Paraopeba.

Enfim, será também uma grande experiência com as sete universidades. Conforme

está previsto, há possibilidade de o Presidente Lula assinar ainda neste mês esse

convênio com o Ministério da Educação, por intermédio do Ministro Fernando

Haddad, e com as universidades.

Deputados João Leite e Padre João, agradeço-lhes pelos apartes e aproveito para

manifestar minha concordância com V. Exas. Gostaríamos que nossas universidades,
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como a Uemg e a Unimontes, estivessem muito diferentes de como hoje estão. Existe

uma dívida do Estado para com a Uemg. É necessário verificarmos o que acontece

em Minas. Muitas coisas que aqui ocorrem não poderiam acontecer. As universidades

estaduais de São Paulo funcionam em um nível que ainda não conseguimos

alcançar. Portanto, essa discussão é muito importante e por isso menciono a criação

desse consórcio.

Parabenizo os Reitores e o Ministro da Educação Fernando Haddad. Espero que

tudo corra bem para a assinatura desse consórcio ainda este mês. Com certeza, será

um grande passo para a educação no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Mais uma vez, saúdo todos. Um grande número de

servidores têm contactado nosso gabinete, por meio de telefonemas e “e-mails”,

solicitando que nos pronunciemos em relação ao reposicionamento dos servidores do

Estado de Minas Gerais. Por quê? O governo do Estado assinou um decreto no final

do ano passado, garantindo que o reposicionamento dos servidores públicos por

tempo de serviço ocorreria até 30 de junho deste ano. Infelizmente, isso não

aconteceu. O governo alega que, por ser este um ano eleitoral, o reposicionamento

será feito no próximo ano, de forma retroativa. No entanto, se foi assinado um decreto

no final do ano passado, já deveria ter havido previsão orçamentária para não

esbarrar na Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas infelizmente isso não foi feito.

Muitos dizem que houve um equívoco, outros, que houve má-fé. Essa promessa

causou grande expectativa nos servidores. Não sabemos quem será eleito

Governador do Estado, o que causa grande insegurança no conjunto dos servidores.

Manifesto o nosso protesto e o nosso posicionamento. Estaremos atentos e faremos

requerimento para garantir que o governo cumpra o prometido, apesar de não tê-lo

feito da primeira vez. Esperamos que essa questão seja resolvida e que os servidores

não sejam prejudicados.

Ontem iniciei meus trabalhos fazendo um balanço de nossas atividades. Citei várias

ações realizadas. Conseguimos o fim da taxa de incêndio para as residências por
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meio de emenda de nossa autoria, assim como o fim da taxa cobrada para acionar a

polícia, que seria de R$12,00 para cada atendimento feito a pé; de R$15,00, caso o

fizesse de moto; de R$20,00, se realizado de carro. Impedimos esse absurdo, bem

como a cobrança de taxa para o registro do boletim de ocorrência. O governo alegaria

que a criminalidade no nosso Estado diminuíra. Isso é lógico, já que as pessoas

deixariam de registrar as ocorrências. Essa diminuição do número de BOs refletiria de

forma significativa nas estatísticas de criminalidade. Realizamos grande campanha

relativas às tarifas praticadas pela Cemig e pela Copasa. Fizemos campanha

vitoriosa - com mais de 500 mil assinaturas - contra a energia mais cara do Brasil.

Houve envolvimento de praticamente todos os Municípios de Minas Gerais por meio

de abaixo-assinados, mobilizações, estudos técnicos e pressões populares.

Conseguimos também a primeira redução da conta de energia da história da Cemig,

17% em 2008, o que foi uma grande vitória; conseguimos garantir que não houvesse

aumento este ano, apesar de a conta continuar cara; mas houve uma redução

pequena; conseguimos impedir que a Cemig e a Copasa incluíssem o nome dos

inadimplentes no SPC e no Serasa; conseguimos outra grande vitória quanto ao

aumento do valor da água da Copasa ano passado; conseguimos que o governo

enviasse um projeto a esta Casa. O Bloco PT-PMDB-PCdoB votou a favor da criação

de uma agência para regular o setor, e cobraremos para que ela tenha autonomia e

fiscalize principalmente a Copasa, que continua em muitos Municípios cobrando pelo

tratamento do esgoto sem que seja efetivamente tratado. Fizemos um estudo; temos

aqui a prova em relação à Cemig. Um projeto de nossa autoria permite à Cemig

explorar internet e TV a cabo pela rede elétrica. Conseguimos derrubar o veto do

Governador e aprovar emenda de nossa autoria. A internet pela rede elétrica será 10

vezes mais rápida e custará a metade do preço. O sistema já funciona dessa forma

em várias países e em algumas cidades do Brasil. Ficou estabelecido que 90% dos

lucros têm de ser utilizados para a modicidade tarifária, de forma que haja redução na

conta de luz. Isso já é lei. A campanha contra a alta tarifa das companhias de

telefonia está a pleno vapor. É um verdadeiro absurdo o valor cobrado pelo serviço. A

cobrança da assinatura básica, criada para fazer a expansão da rede, é totalmente

ilegal. Hoje há mais de 53 milhões de linhas no nosso país, mas apenas 40 milhões
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são utilizadas. Portanto, 13 milhões de linhas estão ociosas. Não há justificação para

continuar cobrando. Essa cobrança deveria ter sido paralisada desde 2006. Temos

um projeto tramitando nesta Casa; temos ações no Ministério Público; o Deputado

Federal Elismar Prado faz parte da comissão que analisa o projeto que determina o

fim da cobrança da assinatura básica da telefonia, o que só existe no Brasil

praticamente. Nos outros países essa prática não é comum.

Temos alguns dados da União Internacional de Telecomunicações demonstrando

que o preço da telefonia e da internet no Brasil está entre os mais altos do mundo,

que o preço da ligação para celular em outros países é três vezes menor do que no

Brasil e que o preço das ligações para telefone fixo aqui custa em média o dobro.

Como disse anteriormente, 13 milhões de linhas de telefone fixo estão ociosas,

ninguém as usa. Isso é resultado dos altos preços cobrados pela assinatura básica,

fazendo com que a população opte pela telefonia móvel pré-paga. Em 2007, mais de

50% das ligações recebidas pelo 0800 da Câmara dos Deputados eram de apoio à

aprovação do projeto de lei que proíbe a cobrança da assinatura básica.

Conseguimos acabar com a taxa de incêndio para as residências; impedimos a

cobrança da taxa para chamar a polícia e da taxa para registro do boletim de

ocorrência; conseguimos a primeira redução da tarifa de energia da história da

Cemig, 17%; impedimos, na Justiça, o aumento de 9% da Copasa em 2009;

suspendemos por diversas vezes a licitação de aluguel de veículos por indícios de

irregularidade, o que gerou uma economia aproximada de R$147.000.000,00 para os

consumidores. Já disse que impedimos ainda a inclusão do nome dos consumidores

de água e de luz no SPC e no Serasa. Com muita firmeza, combatemos a indústria

da multa praticada pela BHTRANS e demos continuação a essa luta, por meio de

diversas ações nos Municípios do Estado. Sou o autor da PEC da cultura, que

garante a descentralização dos recursos nessa área e diminui a burocracia. Essa

proposta realmente unifica os projetos que dizem respeito à cultura. Também sou o

autor da Lei nº 18.312, de 2009, que cria a política estadual do livro. Outra lei

importante que conseguimos aprovar é a relativa à restituição do IPVA de veículos

roubados. Muitas pessoas não sabem que, se o seu veículo foi roubado, o Estado

não cumpriu com a sua obrigação de oferecer-lhes segurança. Nesse caso, o mínimo
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que o Estado pode fazer é devolver o IPVA pago. Esse é um direito que todas as

pessoas têm. Além disso, conseguimos aprovar dezenas de requerimentos. Sempre

atuamos de maneira muito firme em defesa dos servidores públicos do Estado.

Gostaria de abrir um parêntese para falar da nossa imensa alegria ao vê-los

organizando-se, mobilizando-se. Isso é fundamental, pois, sem mobilização,

infelizmente, não há vitória. Realmente a mobilização é muito importante para

garantirmos os direitos dos servidores. Por exemplo, na área da educação, os

servidores recebem um salário baixíssimo, pagam o Ipsemg, não têm tratamento

médico e sofrem todos os tipos de dificuldade com a falta de estrutura nas escolas.

Então é fundamental valorizarmos a educação, melhorarmos as condições de

trabalho e darmos salário digno aos servidores. É preciso que o governo cumpra as

promessas que fez no passado, mas que não saíram do papel, como a

descentralização da Uemg, com um câmpus avançado em várias regiões do Estado.

Isso é muito importante, assim como a aplicação do que manda a Constituição no

percentual para investir em pesquisa e extensão. Infelizmente isso não acontece. Há

aqui algumas outras ações nossas. Novamente a Cemig adia a licitação de veículos.

Elaboramos estudos com o fim de provar a irregularidade. Outra ação se refere à

conta de luz exclusiva. Antes havia a cobrança de outros tipos de serviço no boleto da

Cemig. Agora não poderão mais ser feitos. O cidadão que contribuía para a Cemig

tinha um plano de saúde. Quando atrasava às vezes o pagamento deste, a conta de

luz também era cortada. Conseguimos garantir essa aprovação. Há aqui a campanha

referente às altas tarifas da telefonia. Quanto à proposta de um novo piso, foi uma

grande luta nesta Casa da bancada do Bloco PT-PMDB-PCdoB pela implementação

do piso nacional para os servidores da educação. Vemos aqui a foto do contracheque

de um professor recebendo R$369,00, ou seja, menos de um salário mínimo.

Infelizmente, o projeto que tramitou nesta Casa não foi aprovado de acordo com a lei

federal de criação do piso de R$1.312,00. O governo cedeu à pressão dos servidores

e criou um subsídio incorporando as gratificações. Isso é uma grande injustiça, pois,

se há gratificação, é direito adquirido. Pela legislação e pela Constituição, não se

pode mexer em direito adquirido. Lutamos muito na Casa para a implementação do

piso nacional.
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Há uma outra questão importante, que, aliás, está na Justiça. Esperamos que uma

decisão ocorra o mais rápido possível. Vemos a nossa foto com o Dr. Antônio Baeta,

Promotor da área de defesa do consumidor. Gostaríamos de parabenizá-lo. Fizemos

uma representação junto ao Ministério Público para que se suspenda, de imediato, a

cobrança do PIS e da Cofins nas contas de luz e de telefone, pois ela é totalmente

ilegal. O Ministério Público já investiga as cobranças abusivas na conta de luz e

telefone, pois PIS e Cofins são tributos que não podem ser cobrados dos

consumidores. Quem tem a responsabilidade de pagá-los são as empresas. Na

verdade, elas jogam essa responsabilidade para os consumidores assumirem essas

despesas que não são deles. Como disse, quem tem de pagá-las são as empresas,

pois essa é uma contribuição federal e de responsabilidade de pessoa jurídica. Então,

jogam esse pagamento para os consumidores, aumentando o valor da conta de luz e

telefone em aproximadamente 7%. Há decisões no Supremo. Esperamos obter uma

vitória na Justiça para acabar o mais rápido possível com a cobrança do PIS e da

Cofins na conta de luz e uma vitória na Justiça acabando também com a taxa de

incêndio para o comércio e a indústria. O governo está enviando essa taxa para

entidades e igrejas. Isso é totalmente inconstitucional e ilegal. Aliás, conseguimos

acabar com a taxa de incêndio para as residências.

Outra questão se refere às aposentadorias: têm de ser publicadas no máximo em

90 dias. Essa foi uma outra grande vitória. Antes os professores esperavam durante

anos pela publicação, o que era uma grande injustiça. Aliás, saiu publicada uma

matéria no jornal dizendo que as aposentadorias serão publicadas no máximo em 90

dias. Essa foi uma grande vitória para o conjunto dos servidores. Outra matéria

publicada se refere ao tíquete, ao IPVA e a descontos baixos. O IPVA deste ano tinha

de ser mais baixo em razão da desvalorização dos veículos. Infelizmente, isso não

ocorreu. Entramos com representação na Justiça. Portanto está também na Justiça.

Há várias outras ações. Esta foi uma realmente muito importante. É um verdadeiro

absurdo. Em Minas Gerais, a identificação de digitais de criminosos é feita de forma

manual. Quando falamos, muitas pessoas nem acreditaram que isso ocorria no

Estado. Minas é o único Estado que não usa o sistema de identificação digital

automático doado pelo Ministério da Justiça. Denunciamos até em uma audiência
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pública da Comissão de Segurança Pública em Uberlândia; cobramos explicações do

governo. Crimes como o do maníaco poderiam ser solucionados em minutos com o

novo sistema. Conseguimos, depois de nossa denúncia, que o governo assinasse o

convênio com o Ministério da Justiça e recebesse esse equipamento, que foi doado

sem nenhum ônus para o Estado. Realmente, foi uma grande vitória.

Enfim, quero parabenizar e dizer que sem luta não há vitória. Acho que a pressão

deve ser permanente. Mais uma vez, deixamos aqui nosso reconhecimento a todos

os servidores públicos, a todos os servidores da educação. Tenho a perspectiva de

que, independentemente de quem seja o Governador, a situação dos servidores no

ano que vem mudará, melhorará. Estamos acompanhando em Brasília a aprovação

da Proposta de Emenda à Constituição nº 300, em segundo turno, que irá para o

Senado; precisamos acompanhar a regulamentação e a criação do fundo para que

realmente se estabeleça um salário digno para os nossos servidores da segurança

pública, para os policiais civis, militares, Agentes Penitenciários e também para os

nossos companheiros do Corpo de Bombeiros. Esperamos que essa PEC seja

regulamentada para garantirmos dignidade aos servidores. A mobilização realmente

deve ser permanente. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

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

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

telespectadores que acompanham a TV Assembleia, particularmente do Sudoeste de

Minas Gerais, região tão importante para o nosso desenvolvimento econômico, social

e ambiental, trato hoje de uma questão que considero muito grave. No ano passado,

fui procurado pela Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, por intermédio do

Vereador José Luiz Corrêa, companheiro atuante; do Presidente da Câmara, membro

da Comissão de Meio Ambiente; e de um conjunto de Vereadores respeitados da

cidade, que me expuseram a situação da poluição ambiental de vários córregos

dessa importante cidade do Sudoeste de Minas, particularmente do Córrego Liso e do

Córrego Colapa, entre outros. Imediatamente procuramos o Igam, o instituto que

gerencia as águas em Minas Gerais. Lá fizemos uma constatação muito triste: as

denúncias feitas com base no levantamento fotográfico apresentado - diga-se de
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passagem, muito bem apresentado - pela Câmara Municipal de São Sebastião do

Paraíso estavam condizentes com a realidade, que, segundo as medições do Igam,

são ainda piores do que as apresentadas pelos Vereadores. O Igam nos informou

que, naquele momento, o Córrego Liso era o mais poluído do Estado. Para terem

uma ideia, senhores telespectadores, a taxa de concentração de cianureto estava 100

vezes superior ao permitido.

Imediatamente tomamos a iniciativa, por meio das Comissões de Participação

Popular e de Meio Ambiente, de realizar uma audiência pública em São Sebastião do

Paraíso, uma das mais concorridas da história da Comissão de Participação Popular

e, tenho certeza, das realizadas nessa cidade.

Todos os órgãos estaduais, empresários, escolas, Prefeito, Vereadores, jovens,

moradores e ambientalistas, diante desse fato gravíssimo, que acarreta danos

ambientais e prejudica a saúde dos moradores de São Sebastião do Paraíso,

unanimemente sugeriram que algumas medidas fossem tomadas. Há possibilidade

de aumento do número de casos de câncer na cidade em decorrência da poluição

desse córrego, além do prejuízo da qualidade de vida, do mau cheiro e do risco de

contaminação de lençol freático, entre tantos prejuízos causados pelo índice

agravante de poluição ambiental dos córregos. Algumas medidas sugeridas já estão

em curso, como a estação de tratamento de esgotos. Outras medidas são para

educação ambiental dos moradores da cidade. Mas é necessário, principalmente, um

conjunto de ações para evitar a poluição industrial gerada pelos empreendimentos

econômicos situados ao longo dos córregos.

Naquela audiência, vários requerimentos foram apresentados, aprovados e dirigidos

aos órgãos ambientais do Estado. Uma sugestão partiu de representantes do governo

para incentivar a presença, na cidade, do grupo de fiscalização integrado da área

ambiental do Estado. Era importante envolver todos os órgãos, Feam, Igam,

Secretaria Estadual, Supram, ou seja, todo o conjunto de instituições que têm por

missão zelar pelo ambiente adequado em Minas Gerais.

Isso ocorreu em 12/11/2009. Passaram-se alguns meses - dezembro, janeiro,

fevereiro, março, abril e maio - e nada foi realizado. Marcamos uma audiência com o

Secretário de Estado de Meio Ambiente, José Carlos Carvalho, muito respeitado por
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todos nós. Ele nos atendeu com muita gentileza e ouviu atentamente a apresentação

de toda a situação pelos Vereadores de São Sebastião do Paraíso. Estavam lá o

Presidente da Câmara, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável e o meu amigo, Vereador José Luiz Corrêa, que apresentou a situação

por meio de fotografias. O Secretário, assustadíssimo, concordou com os

representantes em que deve haver um grupo de fiscalização na cidade. Em um

processo de interlocução com os empresários dos mais variados setores - laticínio,

curtume e outros -, seria estabelecido um pacto de ação para que essas empresas

colocassem em funcionamento suas estações de tratamento próprias e os detritos

não fossem jogados no curso d’água diretamente.

É muito importante que essa estação de tratamento de efluentes exista e funcione.

Cabe ao Estado cobrar isso dos empreendedores. Buscamos o caminho do diálogo

porque sabemos do peso que essas atividades econômicas têm na arrecadação de

impostos e geração de empregos na região.

Decidiu-se, por consenso, que a fiscalização seria preventiva, corretiva e

mobilizadora da sociedade, para que a lei fosse cumprida e, ao mesmo tempo,

preservados os empregos, principalmente, e os empreendimentos que observam a lei

ambiental. Já se passaram junho e julho; hoje, no início de agosto, ocupamos

novamente a tribuna desta Casa para, respeitosamente, cobrar do governo do Estado

providências para a promoção de um entendimento entre todos os atores envolvidos

na poluição dos Córregos Liso, Coolapa e outros, em São Sebastião do Paraíso,

aplicando-se a lei, mas sempre buscando preservar o emprego das pessoas que

trabalham nessas atividades. É perfeitamente possível e desejável, na linha do

chamado desenvolvimento sustentável, manter-se um empreendimento econômico

com respeito à lei, até porque, com o córrego altamente poluído, esse mesmo

trabalhador também será prejudicado pelo odor, pelo mau cheiro e pela incidência de

câncer e de outras doenças decorrentes da poluição dos cursos de água.

Ao fazer este pronunciamento, Sr. Presidente, parabenizo a Câmara Municipal de

São Sebastião do Paraíso, na pessoa do Vereador José Luiz Corrêa, que, aliás, tem

cobrado de nós essa resposta que, de nossa parte, estamos cobrando do órgão

responsável. É bom lembrar que a Assembleia não é o órgão fiscalizador da área
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ambiental, mas aquele que faz a mediação com os órgãos estaduais que têm os

instrumentos necessários, entre eles os legais, para promover essa fiscalização. Por

outro lado, fiscalizamos, sim, o cumprimento da lei, que, nesse caso, não está

acontecendo. Assim, ao fazer essa cobrança, exercemos a nossa ação fiscalizadora

sobre o órgão do Estado que deve tomar as providências necessárias para que,

nesse “ranking” terrível, o Córrego Liso - que integra a Bacia do Rio Grande, que tem

um fabuloso potencial turístico - não apareça como o mais poluído do Estado de

Minas Gerais. Portanto, de forma respeitosa, repito, solicitamos da Secretaria de

Estado de Meio Ambiente uma resposta para São Sebastião do Paraíso, para sua

Câmara Municipal e para esta Assembleia.

Nos quatro minutos que me restam, quero abordar outro assunto, desta vez para

trazer boas notícias. Ontem, o Senado Federal aprovou o projeto de lei complementar

que reduz a jornada dos assistentes sociais para 30 horas semanais. Essa é uma

antiga luta nossa - lembrando que também sou assistente social. É muito importante

a qualidade da prestação do serviço social na implantação do Sistema Único de

Assistência Social e em outros campos de atuação desse serviço - na educação, na

saúde e no Judiciário, por exemplo. Portanto, a valorização salarial e uma jornada

que permita a capacitação continuada e a especialização do assistente social

repercutem diretamente no cidadão que está sendo atendido.

Ontem o Senado votou essa matéria, que agora vai à sanção presidencial, e tenho

certeza de que o Presidente Lula, com a sensibilidade que tem para com as questões

sociais, transformará esse projeto de lei complementar aprovado em lei, para reduzir

a jornada de trabalho dos assistentes sociais.

E o que é melhor, Deputado Carlin Moura, que acompanha tão bem a área social:

hoje, nos casos em que a jornada de trabalho excede 30 horas, haverá adequação

imediata, sem redução de salário. Não é apropriado reduzir a jornada e o salário, até

porque o salário do assistente social está muito defasado em relação a sua

importância no mercado de trabalho. É por isso que lutamos também pelo projeto que

estabelece o piso nacional do salário desse profissional.

Portanto, Sr. Presidente, comunico a todos os assistentes sociais de Minas Gerais,

meus colegas de profissão, que essa vitória e essa luta foram nossas. Nesta



____________________________________________________________________________
124

Assembleia aprovamos requerimentos, fomos a Brasília, numa interlocução

permanente com os Deputados Federais e Senadores, para que o projeto fosse

aprovado.

Ontem, na ocasião em que Brasília sediava o Congresso Brasileiro de Assistentes

Sociais, no qual se reuniram mais de 3.500 assistentes sociais do País, o Senado

aprovou o projeto. Tenho certeza de que o Presidente Lula o sancionará, na medida

em que representa um passo adiante para o cidadão, pois um assistente social

preparado, capacitado, valorizado e com condições adequadas de trabalho prestará

melhor serviço, principalmente aos mais pobres. Parabéns, assistentes sociais de

Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Boa tarde, Sr. Presidente.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, público presente, telespectadores da TV Assembleia,

nesta oportunidade, faço uso da tribuna para formular uma questão de ordem a ser

dirigida à Mesa da Assembleia, para reconsiderar a sua decisão para que a TV

Assembleia volte a retransmitir, à noite, as reuniões ordinárias de Plenário, que

ocorrem às terças-feiras, às quartas-feiras e às quintas-feiras, às 14 horas. A Mesa

elaborou resolução para que essas reuniões não sejam mais retransmitidas. Solicito

questão de ordem para que a essa decisão seja reconsiderada, e que as reuniões

ordinárias voltem a ser retransmitidas à noite.

O Sr. Presidente - Deputado Carlin Moura, sua questão de ordem procede. O

Deputado André Quintão também fez a mesma solicitação. A Presidência levará a

questão à Mesa da Assembleia.

O Deputado Carlin Moura* - Ilustre Deputado Doutor Viana, agradeço-lhe muito. Fiz

questão de fazer essa solicitação na tribuna, pois quero fundamentar a lógica. Na

verdade, o período eleitoral não impede o funcionamento da Casa Legislativa. A

Assembleia Legislativa deve funcionar normalmente nas suas atribuições

parlamentares. O normal, o ordinário, o exigível é a presença dos Deputados e das
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Deputadas no Plenário da Casa durante os horários de reuniões. Sem dúvida alguma

e em função da campanha eleitoral, não podemos prejudicar o trabalho legislativo. O

parlamentar deve estar aqui, cumprir o seu horário e as suas obrigações.

Se eventualmente houver dificuldade para conciliar a campanha eleitoral com o

horário, o Regimento estabelece o afastamento, a licença. Diga-se de passagem,

ainda ontem o Senador Hélio Costa pediu licença, afastamento da sua função no

Senado da República para se dedicar à campanha ao governo do Estado. Isso é

legítimo, correto. Se não há o pedido de licença, o parlamentar tem de estar aqui.

Esse é o primeiro aspecto.

O segundo aspecto é que a retransmissão à noite é feita no momento mais

oportuno para o cidadão, especialmente o trabalhador e a trabalhadora, acompanhar

o andamento do trabalho legislativo. Se prevalecer a resolução da Mesa, entramos

numa contradição profunda, um contrassenso. Ainda ontem a imprensa mineira,

corretamente, cobrou a presença dos Deputados aqui. Como a imprensa cobra o

trabalho parlamentar e a própria Assembleia Legislativa impede, dificultando a

retransmissão do trabalho? Não acho correto. Várias questões tratadas no Plenário

da Casa são fundamentais, de interesse direto do cidadão mineiro, para ele

acompanhar e discutir. Há a questão do reposicionamento da carreira dos servidores

públicos e outras questões importantes, como o seminário que ocorrerá semana que

vem sobre violência e criminalidade; e temas de fundamental importância para o povo

mineiro, como aprimorar a segurança pública e construir uma segurança cidadã, em

que as forças de segurança estejam a serviço da proteção do homem trabalhador e

da mulher trabalhadora deste Estado.

Ainda ontem a Assembleia Legislativa homologou a emenda à Constituição que

reconhece a carreira jurídica da Polícia Militar e exige curso superior para se adentrar

na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. O cidadão comum tem que acompanhar

isso e saber a importância de medidas como essa, como elas irão repercutir e

melhorar sua vida no interior de Minas, no Norte, no Sul, no Leste ou no Oeste do

Estado. A retransmissão no horário da noite é o momento oportuno do controle

público e social, em que o cidadão acompanha o trabalho de seu parlamentar e até

faz sugestões, críticas e avaliação do trabalho parlamentar. Isso é fundamental.
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Outro bom exemplo é que, em 25 de agosto, Deputado André Quintão, iniciaremos

o seminário legislativo sobre a mobilidade urbana, que envolverá, na primeira fase,

em agosto, toda a região metropolitana, quando discutiremos questões fundamentais

para o trabalhador e a trabalhadora: o transporte público e o deslocamento das

pessoas. Com a quantidade de carros que a cada dia são lançados no mercado,

registramos hoje mais automóveis do que crianças na região metropolitana. Isso é

bom, não é ruim, é sinal de crescimento, mas a nossa infraestrutura urbana não está

acompanhando. A indústria automobilística passou por um processo de expansão

importantíssimo, fundamental, correto, mas a nossa infraestrutura urbana não

acompanha. As grandes cidades estão parando, as avenidas são mal traçadas, os

viadutos e as áreas de transporte coletivo são mal planejados. O seminário sobre

mobilidade urbana será uma oportunidade para discutirmos a expansão do metrô, os

corredores de trânsito e específicos para o transporte coletivo, as implicações da

Copa do Mundo e o transporte coletivo e a integração da região metropolitana às

diversas cidades que compõem o colar metropolitano. Como o trabalhador pode

deslocar-se com menos tempo e com menos desgaste físico e emocional para ir ao

trabalho?

Realizaremos esse ciclo de debates e traremos os Prefeitos de Belo Horizonte,

Lagoa Santa, Betim, Contagem e o Presidente da Associação dos Municípios da

Região Metropolitana de Belo Horizonte - Granbel. Faremos essa discussão e

traremos também a sociedade civil, os sindicatos, as universidades e os estudiosos

do assunto. Esta Casa Legislativa não vai parar nesse período, continuará realizando

o seu trabalho. É importante que seja assim. Se a Casa continua trabalhando, não há

motivo para impedir ou dificultar que o cidadão acompanhe o trabalho legislativo. A

retransmissão pela TV Assembleia, no horário noturno, é para garantir o princípio da

publicidade, o controle social do poder. A decisão da Mesa é equivocada, e não

podemos concordar com ela. Os Deputados que estão trabalhando aqui não podem

ser prejudicados em função de um ou outro que eventualmente não vem. Isso não é

correto. Comentei ainda há pouco com o Deputado André Quintão que o nosso

grande ex-Ministro está fazendo legitimamente a campanha dele em Araçuaí. O

Deputado André Quintão não foi lá, está aqui cumprindo a sua função parlamentar,
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está aqui para defender os trabalhadores do serviço social, os Municípios e a

agilização de projetos importantes. Essa é uma questão que consideramos de

fundamental importância.

Sabemos, Sr. Presidente, que o segundo semestre legislativo, em que pese à

concomitância com o processo eleitoral, tem papel decisivo, pois é um período em

que a Casa Legislativa estará traçando as diretrizes para o próximo governo,

qualquer que seja o governo escolhido pelo povo mineiro. Trata-se de diretrizes

importantes, que sinalizarão o rumo do próximo governo. Temos de estar aqui

pensando sobre a reformulação dos servidores públicos, sobre as questões

orçamentárias e a revisão do PPAG. O cidadão terá de acompanhar isso tudo. Essa é

uma preocupação que nos faz vir a esta tribuna porque não podemos concordar com

a determinação. Faremos uma consulta. É importante que a Mesa consulte o TRE

sobre essa questão, mas não vejo impedimento para isso. Não há contradição entre

realizar o trabalho parlamentar e acompanhar o processo eleitoral.

Nós, parlamentares da Oposição, da esquerda, sabemos do nosso papel. Não

estamos aqui para fazer campanha eleitoral. O cidadão lá fora saberá disso em

momentos oportunos. No exercício da função parlamentar, temos o direito e a

prerrogativa de discutir projetos e questões importantes com a população e ouvir a

sociedade.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Deputado Carlin Moura, parabéns pelo

seu pronunciamento. V. Exa. é um dos parlamentares mais assíduos, mais

frequentes, não apenas no Plenário, como também em nossa Comissão de

Participação Popular. Considero que essa determinação é a famosa medida que

beneficia o infrator. Quem vem aqui trabalhar não poderá apresentar à população

iniciativas que dizem respeito às eleições, mas, sim, ao cotidiano das pessoas. V.

Exa. tem tratado de assuntos pertinentes ao cidadão de Minas Gerais.

Hoje expus questões relacionadas à poluição de um córrego em São Sebastião do

Paraíso, na Bacia do Rio Grande. Ontem discutimos a política de resíduos sólidos,

como acabar com os 362 lixões no Estado de Minas Gerais. V. Exa. está

coordenando um importante ciclo de debates que será realizado no dia 25. No dia 27,

realizaremos debate público sobre a implantação do Sistema Único da Assistência
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Social - Suas - em Minas Gerais, que não poderá ser retransmitido. O cidadão que

trabalha durante o dia, se quiser saber como está o atendimento no Cras, no final de

semana, em sua cidade, ou sobre o combate à violência, não terá esse direito.

Estamos cerceando, com essa medida, o direito do cidadão de acompanhar o

trabalho legislativo. Então é melhor fechar a Assembleia, assumir que não haverá

trabalho e irmos embora, porque, se estamos aqui e o cidadão não pode acompanhar

o que estamos fazendo, creio que isso é dar um tiro no pé e beneficiar o infrator.

Parabéns, Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sem dúvida, Deputado André Quintão. Aliás, esse

acompanhamento feito pelo cidadão foi fundamental para projetos importantes, por

exemplo, essa discussão realizada, hoje, sobre o piso salarial do professor.

Atualmente andamos pelo interior do Estado e vemos que a população está bem

informada. Ela sabe que o que foi votado nesta Casa não contempla o pleito dos

professores da rede estadual. A população sabe que, da forma como foi aprovada a

remuneração dos professores - o subsídio aqui aprovado -, direitos foram retirados

deles; sabe também que isso não será implementado nesta gestão, mas no próximo

ano; e sabe ainda que os professores com direito a quinquênio, a anuênio e a

adicional de desempenho ficaram prejudicados. Tudo isso graças ao

acompanhamento da TV Assembleia. Então, onde há TV Assembleia, o cidadão fica

mais bem-informado, ele exerce mais sua cidadania, o que é fundamental.

Portanto consideramos importantíssimo manter a retransmissão. Como V. Exa.

citou, o seminário sobre mobilidade urbana discute agora a região metropolitana e,

em novembro, será discutido sobre a região do Vale do Aço. Há pouco acabamos de

aprovar um requerimento, na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização,

com vistas à realização de uma audiência publica nesta Casa para discutir a

transferência do transporte de cargas pesadas e perigosas da BR-381 para a ferrovia

que passa ao lado da BR. Então vamos chamar para vir aqui o DNIT, o Ministério

Público, as universidades, o Instituto Cidades, que é o autor da ideia de transferir o

transporte para a ferrovia, o qual parabenizo. Ou seja, são questões fundamentais

para a vida do povo, de interesse direto para a vida do cidadão, e estaremos aqui, na

função do mandato parlamentar que nos foi conferido pelo povo de Minas, até
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fevereiro de 2011. Agora, se o povo quiser recondução, ele escolherá isso no dia 3 de

outubro. Portanto creio ser fundamental manter a retransmissão do programa.

Agradeço ao ilustre Presidente, Deputado Doutor Viana, o encaminhamento da

questão de ordem, esperando que a Mesa a contemple e reconsidere tal medida,

que, na minha visão, é bastante equivocada.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, eu estava no meu gabinete porque, pela minha matemática, acreditava

que não teria mais a oportunidade de fazer o meu pronunciamento na tarde de hoje.

Porém, conforme o que aconteceu na tarde de ontem, sobraram-me alguns minutos -

creio que não gastarei todo o tempo.

Ontem, na reunião ocorrida à tarde nesta Casa, houve, por parte de um

parlamentar, uma solicitação ao governo do Estado para o asfaltamento da estrada

que liga Taquaraçu - não me lembro o nome dela, mas se trata da estrada que liga

Santa Luzia a Jabuticatubas.

O Deputado João Leite (em parte)* - Passando por Barão de Macaúbas.

O Deputado Gustavo Valadares* - Exatamente, Deputado. Essa solicitação foi feita

ontem, e eu, por conta dos afazeres, não pude responder a V. Exa. de pronto, mas

hoje venho à tribuna para responder ao nobre colega, ao nobre parlamentar. Essa

estrada já está incluída num programa que se chamava Links Faltantes, cujo nome

soava muito estranho e que, de forma muito feliz, foi transformado no Programa

Caminhos de Minas, que já foi lançado. Aliás, há inúmeras estradas com projetos

prontos, confeccionados, assim como outros projetos em andamento e outros a

serem licitados.

Há uma boa notícia para os Deputados André Quintão, Carlin Moura, João Leite. Os

recursos para essas obras do Programa Caminhos de Minas já foram obtidos, por

meio de uma parceria, mais uma vez, do governo do Estado - que tem hoje um dos

maiores, senão o maior administrador público da nossa geração - com um dos

bancos de fomento internacional.

Então, é importante que fique claro que essa estrada que liga Taquaraçu à MG-120
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está contemplada no Programa Caminhos de Minas. É bom que fique claro para

todas as senhoras e senhores parlamentares, todos que nos assistem pela TV

Assembleia e os nobres visitantes que se encontram nas galerias, que esse

Programa, como tantos outros, é mais um que vai incrementar e melhorar a atividade

econômica do nosso Estado. Foi colocada como prioridade ao longo dos últimos oito

anos, no mandato Aécio-Anastasia, a conclusão dos 224 trechos de cidades que não

tinham ligação asfáltica. Estão todos concluídos ou em obras até o final deste ano. O

governo, então, passou à segunda fase desse projeto, com esse Programa Caminhos

de Minas, que fará a ligação entre regiões, diminuindo distâncias entre grandes

cidades, entre algumas regiões, e, com certeza, como já disse, incrementará, e muito,

a economia, o turismo, enfim, todos os setores no Estado de Minas Gerais.

Então, Sr. Presidente, o motivo deste pronunciamento é fazer esta comunicação.

Taquaraçu de Minas é uma das cidades de uma região onde tenho atuação política,

assim como Santa Luzia, Nova União, Caeté, Bom Jesus do Amparo, Jabuticatubas,

Baldim, enfim, são cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Repito,

Taquaraçu será contemplada com o asfaltamento dessa estrada que a liga à MG-120.

Mais do que isso, já foi contemplada ainda na primeira gestão do Governador Aécio

Neves, no Proacesso. Entre 2003 e 2004, Taquaraçu de Minas era ligada até a BR-

381 por uma estrada de terra de aproximadamente 19km, que já está totalmente

asfaltada. Isso trouxe maior mobilidade à população da cidade, bem como segurança

e conforto, até para os visitantes.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Reitero, Deputado Gustavo Valadares,

que, de fato, trata-se de uma ligação muito importante. O Deputado Carlin Moura e V.

Exa. têm toda razão nesse aspecto. Também vim aqui ontem para defender esse

asfaltamento, que ligaria Taquaraçu à rodovia que liga Belo Horizonte, Santa Luzia e

Jabuticatubas, essa belíssima cidade de Minas Gerais onde somos votados.

Deputado Gustavo Valadares, V. Exa. é da Comissão de Transporte. Há um trecho

que vai de Nova União a Taquaraçu. Vai-se a esta cidade saindo da BR-381 pelo

asfalto. Há uma outra forma de ir, por uma estrada vicinal, saindo de Nova União.

Essa Prefeitura poderia ter um apoio maior do governo para recuperação e

manutenção dessas estradas.
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Acho muito importante essa comunicação. Que bom que esta Casa, por intermédio

de V. Exa., do Deputado Carlin Moura e deste Deputado, está conseguindo, através

do Orçamento, essa ligação asfáltica. Muito obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares* - Levarei ao governo essa solicitação de V. Exa.

Tenho certeza de que técnicos do governo e até da Secretaria de Obras estão

ouvindo esse pronunciamento e o seu aparte. Já vão fazer os estudos prévios.

Espero que tenhamos a tão sonhada duplicação da BR-381, uma das rodovias mais

movimentadas do País. Enquanto houver obras, seria bom que os moradores dessa

região tivessem uma alternativa de acesso para o trajeto até a Capital ou outras

regiões. Portanto, que fique bem claro que o governo do Estado já havia contemplado

Taquaraçu de Minas com o Proacesso, na primeira gestão do Governador Aécio

Neves, e que já estava incluído, no Programa Caminhos de Minas, esse asfaltamento

da estrada de Taquaraçu de Minas, que a liga às cidades de Jabuticatubas e Santa

Luzia.

Sr. Presidente, esse era o motivo do meu pronunciamento. Agradeço a V. Exa. a

paciência e o tempo que me foi concedido, além dos meus 6min30s. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº 6.560/2010, da Comissão

de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública - aprovação, na 16ª
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Reunião Ordinária, em 3/8/2010, dos Requerimentos nºs 6.412/2010, do Deputado

Ruy Muniz, 6.504 e 6.525 a 6.529/2010, do Deputado Weliton Prado, 6.532/2010, da

Comissão de Assuntos Municipais, e 6.542 e 6.543/2010, da Comissão de Direitos

Humanos; de Direitos Humanos - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 4/8/2010,

do Requerimento nº 6.507/2010, da Comissão de Segurança Pública (Ciente.

Publique-se.).

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de amanhã, dia 5, 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 23ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 2/8/2010

Presidência do Deputado Weliton Prado

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

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Sávio Souza Cruz - Exibição de vídeo - Entrega de placa - Palavras do Sr. Vagner

Donizetti Alves - Apresentação musical - Palavras do Deputado Carlos Mosconi -

Palavras do Deputado Antônio Carlos Arantes - Palavras do Sr. Presidente -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Weliton Prado - Hely Tarqüínio - Antônio Carlos Arantes - Carlos Mosconi - Célio

Moreira - Sávio Souza Cruz.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - 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
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reunião anterior.

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o jornal “A Folha Regional”, de

Muzambinho, pelos 20 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Vagner Donizetti

Alves, Diretor do jornal “A Folha Regional”, de Muzambinho; Sebastião Navarro,

Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana e ex-Deputado

Estadual; Sérgio Paoliello, Prefeito Municipal de Muzambinho; Vereador Marcos

Donizetti da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Muzambinho; Marco Régis,

ex-Deputado Estadual e ex-Prefeito Municipal de Muzambinho; Dermeval Antônio do

Carmo Filho, Presidente do Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e

Similares do Estado de Minas Gerais; e Deputados Carlos Mosconi, Presidente da

Comissão de Saúde desta Casa; Antônio Carlos Arantes, Presidente da Comissão de

Política Agropecuária desta Casa; e Sávio Souza Cruz, autor do requerimento que

deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença do Revmo. Sr. Pe. Ronaldo Aparecido Passos.

Execução do Hino Nacional

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

pelo músico e Maestro Acácio Donizetti.

- Procede-se à interpretação do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Sávio Souza Cruz

Exmos. Srs. Deputado Weliton Prado, 3º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa

de Minas Gerais, representando o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta

Casa; Vagner Donizetti Alves, Diretor do jornal “A Folha Regional”, de Muzambinho;

Sebastião Navarro, Secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, nosso

eterno colega; Sérgio Paoliello, Prefeito Municipal de Muzambinho; Vereador Marcos
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Donizetti da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Muzambinho, sob cuja gestão

observamos, na integralidade, o conceito da independência dos Poderes, tão

importante na construção da democracia; Marco Régis, colega, de quem pude buscar

uma parte do imenso amor e da devoção da sua vida pública a Muzambinho, nosso

sempre colega e grande embaixador de Muzambinho em Belo Horizonte e no País,

ex-Deputado Estadual e ex-Prefeito de Muzambinho; Demerval Antônio do Carmo

Filho, Presidente do Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Similares do

Estado de Minas Gerais; colegas Deputados Carlos Mosconi, Célio Moreira e Antônio

Carlos Andrada, com quem compartilho a responsabilidade e a honra de representar

essa fantástica cidade nesta Casa.

A quem retorna no tempo e desentranha dos arquivos do passado a história de

Muzambinho é fácil constatar que esse Município exerceu, desde os seus primórdios,

uma função aglutinadora e convergente em toda uma vasta região do Sul e do

Sudoeste mineiro.

De início, assim que passavam as bandeiras à cata do ouro, um ou outro

aventureiro, avaliando as possibilidades da lavoura e da criação de gado, começou a

fixar raízes na região. Aos pioneiros, no curso do tempo, vieram somar-se negros

fugidos e descendentes de portugueses errantes. Os negros, que eram a maioria,

habitavam mocambos, mocambinhos e ofereceram aos cursos d´água na região os

nomes Muzambo e Muzambinho, o último dos quais viria a ser adotado mais tarde

como denominação da localidade quando ela já estivesse formada. Naquele tempo

antigo, contudo, na extensa vastidão de Minas, ainda um eldorado inexplorado a

conquistar, a população incipiente que crescia em torno dos mocambos tomava o

arremedo de um arraial, um povoado.

E de tal forma ele ganhava consistência que, em 1866, a Lei Provincial nº 1.277

tomou conhecimento oficialmente, deu a ele o “status” de Distrito e estabeleceu sua

subordinação ao Município de Cabo Verde. Não se passaram mais do que 12 anos

para que, em 1878, uma nova lei provincial, a de nº 2.500, elevasse o Distrito à

categoria de vila, já com a denominação de Vila de Muzambinho. Em 1880, dois anos

depois, editada nova lei provincial, a vila passou à condição de Município. Foi a vez

de o Município de Muzambinho passar de agregado a agregador e começar a anexar
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Distritos: o de São Sebastião da Barra Mansa lhe foi subordinado em 1891 e, em

1911, o de Monte Belo. Desmembrados posteriormente em novos Municípios, os dois

Distritos e a condição prévia de Distrito da própria Muzambinho mostram como,

naquele tempo de formação do mapa político de Minas, as imprecisas fronteiras, os

cambiantes limites distritais e municipais colocam a cidade como ponto de

interligação entre arraiais, povoados, populações, economia, costumes, falares e

tradições.

Mais de um século depois, a posição aglutinadora de Muzambinho volta a

evidenciar-se, desta vez não na esfera geopolítica, mas na da comunicação, com a

trajetória paulatinamente crescente do semanário “A Folha Regional”. Nem de início

esse jornal quis ser meramente “A Folha de Muzambinho”. “Radarizando”

corretamente o passado da cidade que tem como sede, “A Folha Regional”, desde a

sua fundação em 1990, pretendeu retratar toda a densa realidade dos Municípios

próximos a Muzambinho, que formam um colar de nada menos de 23 cidades numa

das mais ricas e prósperas regiões de Minas. Além de Muzambinho, Alfenas,

Alterosa, Arceburgo, Areado, Bandeira do Sul, Bom Jesus da Penha, Botelhos, Cabo

Verde, Conceição da Aparecida, Divisa Nova, Guaranésia, Guaxupé, Itamoji, Jacuí,

Juruaia, Monte Belo, Monte Santo de Minas, Nova Resende, Poços de Caldas, São

Pedro da União e São Sebastião do Paraíso estão juntos da área de abrangência de

“A Folha Regional”. Todas as principais conquistas e tragédias transcorridas em cada

um desses Municípios são regularmente estampadas nas páginas do semanário;

todos os personagens em evidência têm seu perfil decantado; todas as festas e

congraçamentos, os esportes, os eventos nas escolas e em todas as comunidades

ganham espaço também nessas páginas. Com esse escopo, o semanário recolhe e

partilha, registra e devolve, torna de conhecimento comum, contribuindo

decisivamente para a formação de uma identidade regional e de um sentimento

especial de solidariedade entre a população dos 23 Municípios dessa forma

irmanados.

Toda essa representatividade na esfera regional não se manifestou de imediato,

num estalar de dedos, de um dia para o outro. Mesmo que correspondesse à ampla

visão e aos arrojados projetos do dinâmico jornalista Vagner Alves, tal
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representatividade só foi obtida gradativamente, passo a passo, num trabalho que

exigiu paciência, determinação, coragem, fé, competência e profissionalismo. Uma

equipe coesa, especializada, sob a competente batuta de Vagner Alves, somou

continuamente nesses 20 anos, de tal modo que “A Folha Regional”, na passagem do

significativo aniversário, apresenta-se como uma publicação consolidada,

reconhecida e valorizada.

História e idealismo, vocação local e profissionalismo. Esses fatores, se

importantes, não são, contudo, os únicos que sustentam a posição consolidada de “A

Folha Regional”. Possivelmente em grau maior, tal posição se deve à credibilidade do

semanário e essa, por sua vez, deriva do compromisso com a imparcialidade e a

objetividade, duas âncoras da qualidade do bom jornalismo. Se se pergunta a algum

estudioso da comunicação, ele por certo afirmará que toda notícia é uma versão e

que a realidade objetiva, alma da verdade, é de acesso impossível à avaliação

humana. Humberto Maturana, por exemplo, ensina que “o observador é parte do

observado”, pois aquele que observa não escapa da contingência de fatiar o fato

observado e de fazer incidir seu foco de luz sobre a fatia a que seu próprio olhar é

mais sensível. “Não existe opinião pública”, já disseram outros, “o que existe é

opinião publicada”, apenas existe a versão que, aprisionada em palavras, apresenta-

se como se fosse a expressão exata da verdade. A objetividade e a imparcialidade

jornalísticas seriam, em conclusão, apenas um ideal a perseguir, um norte, um lema,

o esquivo traçado de um roteiro.

Mesmo subscrevendo as considerações de tantos estudiosos, julgamos que a ética

e a responsabilidade conseguem interpor fronteira entre a percepção naturalmente

inexata do homem, sua capacidade insuficiente de leitura e a deliberação de deformar

propositadamente a realidade. É deformador, por exemplo, o sensacionalismo, que

tanto cansa atualmente nossas retinas ao insistir em focalizar detida e repetidamente

os circos de horrores que brutalizam nosso cotidiano. É deformadora a

espetacularização, que transforma em teatro os dramas ou alegrias das pessoas,

devassa a intimidade e busca com sofreguidão os sinais exteriores de riqueza. Muito

especialmente em nosso tempo, são deformadoras as verbas publicitárias oficiais.

Minas Gerais é, nos últimos tempos, acabado exemplo de que o Estado anunciante
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exerce sobre a informação um papel cerceador mais forte que o dos canhões da

ditadura. Invisíveis a olho nu, as verbas publicitárias atuam de forma dissimulada e,

por isso, seu efeito é mais perverso. Sem que a comunidade se dê conta, elas

alcançam favorecer que a opinião publicada seja a do interesse do governo e, ao

assim fazer, minam subliminarmente a disposição para a contestação e adormecem a

consciência crítica, vindo a comprometer substantivamente o processo de

amadurecimento da cidadania.

“A Folha Regional”, muito felizmente, escreve história na via oposta à dessas

tragédias da comunicação moderna. Em suas páginas, têm expressão com igual

força os partidos políticos de diferentes colorações e as autoridades de diferentes

partidos; nelas encontram lugar as correntes diversas de pensamento, as mais

variadas crenças; nelas comparecem os mais distintos segmentos da sociedade, do

mais anônimo cidadão à figura que alcançou posição de maior destaque; nelas se

retratam tanto os fatos felizes quanto os infelizes, sem diferença de proporção. Ao

trazê-los todos para suas páginas, “A Folha Regional”, que não se omite diante de

desmandos, limita-se a reportar e a retratar, abrindo mão de toda carga de tinta que

amesquinhe, deturpe, corroa ou exagere e, ainda, evitando concluir, de tal modo que

se preserve o direito de decisão de cada leitor. Equilíbrio e isenção, eis o que em

poucas palavras resume o perfil de “A Folha Regional”. É indiscutível, por esse

ângulo, o papel que o semanário exerce como agente favorecedor da democracia e

isso num país que apenas há muito pouco tempo, há menos de três décadas,

começou efetivamente a escrever sua história em direção ao Estado Democrático de

Direito, o único capaz de atestar a maturidade política de um povo.

Com essas credenciais, “A Folha Regional” chega a seus 20 anos como exemplo

de bom jornalismo. Sentimo-nos gratificados a celebrar nesta Assembleia, em nome

do povo mineiro, a passagem desse aniversário, pois podemos constatar que não é

apenas uma data o que celebramos, mas a qualidade de um grande semanário do

interior mineiro.

“A Folha Regional”, possivelmente por entender que é a partir de sua aldeia que um

aldeão faz a leitura do mundo, defende que “o melhor jornal do mundo é o jornal de

sua cidade”. Nós entendemos nesta Assembleia que há outras razões justificando
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essa acertada epígrafe. Se é certo que “A Folha Regional” oferece à região a própria

imagem, certo é também que ela o faz com plena responsabilidade, dona de uma

postura que a qualifica como prestadora de um serviço de verdadeira utilidade

pública. Por essas razões excepcionais, senhores, senhoras, “A Folha Regional”

efetivamente oferece à região a que serve o melhor jornal do mundo. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo

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

- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento o Deputado Weliton Prado, representando o Deputado

Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa, entregará placa alusiva a

esta homenagem ao Sr. Vagner Donizetti Alves, Diretor do jornal “A Folha Regional”,

de Muzambinho. A placa traz os seguintes dizeres: “Desde a sua criação, em 1990,

“A Folha Regional” cumpre com brilhantismo sua missão de levar informação de

qualidade ao povo. Transparência e imparcialidade são as bases desse jornal, que,

semana a semana, leva notícias a Muzambinho e a mais de 20 cidades do Sul e do

Sudoeste do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais presta

homenagem ao periódico “A Folha Regional”, que completa duas décadas de uma

existência marcada pelo constante empenho em atender aos anseios de seus leitores

e em contribuir para o desenvolvimento de toda a sociedade”.

O Sr. Presidente - Gostaria de solicitar ao Deputado Sávio Souza Cruz, autor do

requerimento que deu origem a esta homenagem, que também participe da entrega

da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Vagner Donizetti Alves

Exmo. Sr. Deputado Weliton Prado, 3º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa

de Minas Gerais, representando o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta

Casa; Exmo. Sr ex-Deputado Sebastião Navarro, Secretário de Estado de

Desenvolvimento Regional de Política Urbana, meu grande amigo e parceiro nesses

20 anos; Exmo. Sr. Sérgio Paoliello, Prefeito Municipal de Muzambinho, em cuja

pessoa cumprimento os demais Prefeitos presentes; Exmo. Sr. Vereador Marcos
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Donizetti da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Muzambinho, em cuja pessoa

cumprimento todos os Vereadores presentes; Sr. Marco Régis, ex-Deputado Estadual

e ex-Prefeito Municipal de Muzambinho, grande amigo, parceiro, colaborador e

grande colunista de “A Folha Regional”; Sr. Demerval Antônio do Carmo Filho,

Presidente do Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Similares do Estado

de Minas Gerais; Exmo. Sr. Deputado Sávio Souza Cruz, Presidente da Comissão de

Minas e Energia da Assembleia, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem. Neste momento, quero abraçar também os meus grandes amigos, os

Deputados Carlos Mosconi, Antônio Carlos Arantes e Célio Moreira. Obrigado pelo

carinho e pela atenção de todos. Pe. Ronaldo, representando a Paróquia São José de

Muzambinho, meu caro amigo, com quem estamos aprendendo a conviver e a

conhecer. Senhores, senhoras, amigos aqui presentes, quero cumprimentar também

centenas de pessoas que nos acompanham pela TV Assembleia nesta noite.

Quero dizer que este é um momento histórico e marcante para a imprensa do

interior. Esta reunião é um marco pela valorização de todos aqueles que lutam pela

notícia no dia a dia de seus Municípios. Gostaria de compartilhar este momento com

todos os meus amigos do interior. Quero lembrar o pioneirismo do saudoso José

Inacarato, de Muzambinho, e também do recentemente falecido Waldir Vieira, de

Guaxupé.

Fazer jornalismo no interior, meu caro Deputado Sávio, não é fácil. Lembro-me do

meu início na “Folha”, há exatos 20 anos, quando saí com uma ideia e, com certeza,

vendendo papel. Você apresenta no interior mineiro uma ideia e começa a vender

papel. Mas, com persistência e determinação, estamos chegando a mil edições.

Quero aproveitar a oportunidade e agradecer ao Presidente da Associação

Brasileira de Imprensa - ABI -, Maurício Azedo, que teve um papel fundamental na

democracia do Brasil e mandou esta mensagem: “Caro Vagner Donizetti Alves, a

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais age com elevado senso de justiça

ao convocar sessão especial de comemoração dos 20 anos de ‘A Folha Regional’,

que constitui admirável exemplo de publicação do interior do País e honra a

comunidade do Município de Muzambinho e da área de sua influência política e

cultural. A ABI associa-se a esta homenagem e envia cumprimentos efusivos por tão
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destacado momento na vida do jornal que você, com grande idealismo, dirige e edita

com invejável competência. Abraço cordial, Maurício Azedo, Presidente da ABI”.

E é acreditando em Deus que estamos aí há mil semanas praticamente

ininterruptas, com notícias somente da região. São 23 Municípios do Sul e do

Sudoeste mineiros que acreditaram, a partir de Muzambinho, em “A Folha Regional”.

Gostaria de citar com muito carinho 17 Municípios da microrregião da Amog que

pudemos ajudar a transformar um pouquinho ao longo destes anos. São os

Municípios de Muzambinho, Juruaia, Monte Belo e Nova Resende, que foram os

quatro iniciais. A partir daí, vieram Guaxupé, Guaranésia, São Pedro da União, Jacuí,

Arceburgo, Areado, Alterosa, Cabo Verde, Itamoji, Monte Santo de Minas, Botelhos,

Bom Jesus da Penha e Conceição da Aparecida. São 17 Municípios da Amog, base

para tudo isto que está acontecendo hoje.

É claro que alguns agradecimentos se fazem necessários: obrigado, Deputado

Sávio Souza Cruz, pela grandeza do seu gesto ao indicar esta reunião marcante para

este semanário. Estendo meus agradecimentos à sua competente assessoria e aos

demais Deputados desta egrégia Casa de leis que assinaram o requerimento,

valorizando a força da imprensa interiorana.

Faço um agradecimento especial aos meus amigos, alguns que estão me assistindo

e vários presentes, que representam o orgulho da nossa querida cidade de

Muzambinho, como disse o Deputado Sávio, retratando bem esse Município tão

querido do Sul de Minas, berço de grandes nomes de políticos, de empresários,

Desembargadores, juristas, jornalistas e comunicadores. Este momento deve ser

dividido com esses meus amigos presentes que saíram de Muzambinho e estão aqui

marcando a história do nosso semanário. Quero dividir também com todos os meus

colaboradores e a equipe de profissionais responsáveis por essas mil edições. Vários

estão presentes e quero abraçar a cada um deles.

É claro que não poderia deixar de citar o apoio incondicional dos meus familiares.

Sem eles, talvez fosse difícil chegar até aqui. Eles foram importantes em decisivos

momentos ao longo destes 20 anos. Quero abraçar minha querida mãe, que não

pôde estar presente, mas está-me assistindo agora; irmãos que estão aqui, irmãs,

sobrinhos, querida esposa Vera, que me acompanha. Compartilho ainda com minhas
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filhas Marcela, que está em Araraquara, São Paulo, e com a querida filha Juliana, que

está no Rio de Janeiro, agora mais feliz com a chegada do meu primeiro netinho

Miguel. Aliás, a família é base, essência fundamental nos dias atuais. A sociedade

precisa fortalecer as bases familiares, porque a família é o pilar de transformação

deste mundo, infelizmente tão difícil, hoje. E temos de fazer esse apelo para lutar pela

preservação da família, que nasceu no coração de Deus e é fundamental em vários

momentos.

Poderia falar muito mais, mas o momento é específico para agradecer a quem nos

ajudou, o Senhor Deus. É isso mesmo: quero voltar ao início para relatar a

importância da nossa fé na certeza de Deus em nosso empreendimento, há 20 anos.

Há 20 anos, ao pedir que Deus abrisse as portas para a nova empresa que se

iniciava, um missionário, meu caro Pe. Ronaldo, orando, profetizou: Deus não está só

abrindo portas: ele está escancarando portas e janelas para que este jornal brilhe em

toda a região e seja uma bênção para muitos. Portanto, queria, caros amigos, amigas

e autoridades, dizer que este momento é mais um exemplo da ação da Deus em

nossas vidas. Hoje abrem-se as portas da maior Casa de leis do nosso Estado. E, por

meio da TV Assembleia, “A Folha Regional” está sendo homenageada e mostrada

para todos os Municípios mineiros. É um exemplo dessa profecia, dessa oração de 20

anos atrás.

Assim, continuaremos a nossa jornada. Acompanharemos as mudanças

tecnológicas, claro, evoluindo, mas mantendo sempre os nossos olhos voltados para

Deus, com a mesma humildade do início. Aliás, é bíblico: a humildade precede a

honra. Só assim poderemos chegar aos 30, 40, 50 e muitos outros anos. “Porque eu,

o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita; e te digo: não temas, eu te ajudo;

não temas, porque estou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te

fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel" (Isaías, 41:10,13). Esses

versículos bíblicos foram básicos para criarmos esse semanário que hoje é exaltado

em toda Minas Gerais. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso, quero compartilhar

com vocês: a Deus, toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor para este

momento. Obrigado. Boa noite.

Apresentação Musical
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O locutor - Convidamos os presentes para ouvir o músico e maestro Acácio

Donizetti cantando as músicas “Sol de Primavera”, de Beto Guedes; “Canção da

América”, de Milton Nascimento; e “Emoções”, de Roberto Carlos.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Deputado Carlos Mosconi

Saúdo o Deputado Weliton Prado, Presidente; os Srs. Sérgio Paoliello, Prefeito de

Muzambinho, meu amigo; Marco Régis, ex-Prefeito e ex-Deputado; o Deputado Sávio

Souza Cruz, meu prezado colega, a quem parabenizo, pois, em boa hora, teve a feliz

iniciativa de homenagear um jornal do porte e da importância de “A Folha Regional”,

de Muzambinho. Teço-lhe os meus agradecimentos por essa abertura em que, por

deliberação do Presidente, podemos manifestar a nossa admiração por esse grande

jornal. Saúdo também os Srs. Vagner Alves, proprietário de “A Folha Regional” e

merecedor de todos esses elogios, até por razões que citarei daqui a pouco;

Sebastião Navarro, meu caro Secretário de Desenvolvimento Regional e Urbano, ex-

Prefeito de Poços de Caldas, ex-Deputado Federal e Estadual; Marcos Donizetti,

Presidente da Câmara de Muzambinho, e demais Vereadores; o prezado Dermeval,

que preside o Sindicato dos Jornalistas do Estado de Minas Gerais - aliás, tive

oportunidade de estar com ele há poucos dias em Boa Esperança, num evento muito

importante para o jornalismo. Cumprimento os Prefeitos Álvaro, de Juruaia, e Ronei,

de Nova Resende. Além disso, o Sr. Guide, ex-Prefeito de Botelhos; as Sras.

Jaqueline, Secretária-Geral da Prefeitura de Botelhos, e Margot Pioli, ex-Prefeita de

Andradas, minha querida terra; o Deputado Antônio Carlos Arantes, que é também da

nossa região; o Deputado Célio Moreira; os familiares do Vagner que aqui se

encontram, como sua esposa e sua irmã, que, aliás, é jornalista e esteio do jornal;

todos os representantes da imprensa; o Sr. Régis Policarpo, com quem me encontrei

há pouco no Plenário; e todas as autoridades de Muzambinho que vieram em peso

prestigiar “A Folha Regional”. Vejo aqui membros da equipe do Prefeito,

representantes da sociedade e figuras importantes das cidades, como o Pe. Ronaldo,

que, de forma entusiástica, foi recebido pela população de Muzambinho em razão da

sua humildade e da maneira tão aberta e franca com as pessoas. Saúdo todos os

presentes e faço uma referência aos telespectadores da TV Assembleia, que, sem
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dúvida nenhuma, em número maior, representam a cidade de Muzambinho: os

muzambinhenses que não puderam estar aqui estão assistindo a esta solenidade

pela TV Assembleia.

Quero manifestar a minha admiração pela “Folha Regional”. Nós que militamos no

interior assistimos e convivemos com as dificuldades da imprensa e dos jornais do

interior para realizarem um bom trabalho e sobreviverem - aliás, sobreviverem com

independência, competência, clareza e verdade -, chegando, portanto, a representar

a sua cidade e o interesse da comunidade da melhor maneira possível. Muitas vezes

o jornal, pela razão citada e por várias outras, tem de atrelar-se ao poder municipal

para sobreviver. Não faço uma crítica, essa é a realidade. É difícil vermos um jornal

independente, com opinião própria, que contenha opiniões divergentes de

autoridades desse ou daquele partido, dessa ou daquela facção política. Não é fácil

isso acontecer. E mais: não é nada fácil um jornal municipal ter a disposição e quase

a ousadia de transformar-se em jornal regional. A comunicação inter-regional é difícil.

A regionalização no Brasil ainda está muito longe de ser praticada. Seria fundamental

que ela ocorresse, pois seria muito bom para a educação, a saúde, a segurança, o

transporte, enfim, para tudo. Infelizmente, isso não ocorre na plenitude, pelo contrário,

estamos muito distantes disso. Para sabermos o que está acontecendo em outras

cidades não basta pegarmos um jornal semanário da cidade vizinha. De forma

alguma saberemos o que está acontecendo nas cidades a nossa volta. Praticamente

esses jornais se dedicam exclusivamente ao noticiário local.

A grande imprensa, a mídia, não cuida do nosso interior. De certa maneira a mídia

esnoba o nosso interior. As notícias que alimentam a mídia - e são cadernos e mais

cadernos -, os grandes jornais do País têm preocupações que não chegam a nós. É

como se o Brasil fosse o Brasil das grandes cidades, das grandes Capitais, e que as

pessoas pensantes só estivessem lá. Nós, do interior, somos meros coadjuvantes. Na

realidade, não é nada disso. Muitas vezes é o interior que está carregando o País,

que está fazendo a sua história, cujo povo trabalha duro no campo, na roça. São

pessoas que têm dificuldade em colocar os filhos na escola, que têm dificuldades

para cuidar da saúde, pois tudo é difícil. É muito interessante essa visão. Trata-se de

uma questão cultural que ainda não está bem resolvida no País, mas que precisa ser
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resolvida. Quando vemos um jornal como “A Folha Regional” tentar romper essa

tradição, sair fora de Muzambinho e ir a toda região, fazendo com que as notícias não

sejam apenas de Muzambinho, mas de inúmeras cidades da nossa região, notamos a

posição de vanguarda do jornal que hoje homenageamos. Nós que vivemos no

interior, no nosso Sul de Minas, temos ótimos jornais municipais, da melhor

qualidade, mas, repito, são jornais municipais. Há vários diários, mas são apenas do

nosso Município e quase não saem da sua fronteira. E quando saem de sua fronteira

é para abordar temas nacionais e não regionais.

Coloco essa questão porque sinto isso. Com certeza o Deputado Antônio Carlos

Arantes também se sente da mesma forma, pois ele é da nossa região. Quando

temos a intenção de saber o que acontece na nossa região - vamos muito por lá -, o

que podemos fazer? Quem pode nos informar? O indivíduo daquela cidade me

informa dali, outro me informa de lá. Falei ao Vagner que “A Folha Regional” me dá a

informação de que preciso. Leio esse jornal e fico sabendo das últimas notícias do

nosso Sul de Minas. O jornal é extremamente aberto. Todas as vezes que vou a

Muzambinho - e fico muito satisfeito porque vou muito lá - sou entrevistado pelo seu

jornal, pelo próprio Vagner ou por algum repórter. Isso vale para o jornal e também

para a Rádio do Povo, de Muzambinho, que também tem uma abrangência muito

grande. Fiz questão, Deputados Weliton Prado, Presidente; e Sávio Souza Cruz,

autor do requerimento, de fazer essa manifestação com o que vejo, com o que sinto e

com o que vivencio em termos de imprensa na nossa região. Dou aqui meus

parabéns a Muzambinho e cumprimento o Vagner por essa vitória extremamente

merecida, por essa homenagem da Assembleia Legislativa do nosso Estado a esse

grande jornal que é “A Folha Regional”. Parabéns. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Antônio Carlos Arantes

Cumprimento os Deputados Weliton Prado, Presidente, que aqui representa o

Presidente desta Casa; e Sávio Souza Cruz pela belíssima iniciativa; o Dr. Régis, ex-

Prefeito de Muzambinho; o Sr. Sérgio, na pessoa de quem cumprimento todos os

Prefeitos presentes; o Secretário Sebastião Navarro, o Vereador Marquinho da

Empresa; o Sr. Demerval, representante dos jornalistas de Minas Gerais; o Sr.

Canarinho, na pessoa de quem cumprimento todos os Vereadores presentes; todas
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as autoridades; as senhoras e os senhores aqui presentes; e os telespectadores da

TV Assembleia. Vagner, devemos cumprimentar o senhor e toda sua família pela

união, pela capacidade e pela seriedade que fazem desse jornal um instrumento de

desenvolvimento para a região. É uma ferramenta que entendemos de suma

importância, e a usamos para o bem. Ao lermos esse jornal, deparamo-nos com

problemas da região. Nós, detentores de um cargo importante, imediatamente

fazemos dele uma ferramenta para ajudar a nossa região, para cuidar da segurança,

dos problemas, dos acidentes constantes no trevo de Januária - passei por lá, vi o

problema e sabia que o jornal publicaria imediatamente, agimos com base nas

informações desse jornal -, assim como dos problemas no trevo de Muzambinho. O

bom de seu jornal, Vagner, é que muitas vezes o político chega a uma Secretaria

alimentado com informação e assim sua fala tem mais peso, assim fica fácil. O jornal

mostra a manifestação do povo da região. Parabéns, pois ele realmente tem feito

diferença. Iniciei na política juntamente com o jornal, 20 anos atrás, vi-o crescer,

crescemos juntos. Vi muitos jornais morrerem, muitos iniciaram e não caminharam,

não cresceram. Mas você cresceu, alicerçou-se e hoje seu jornal merece realmente

muito respeito. Como disse, ele nos ajuda a transformar e a melhorar nossa região.

Parabéns a você e a toda a equipe. Um abraço a todos.

Palavras do Sr. Presidente

Mais uma vez, saúdo e cumprimento a todas e a todos. Vagner, pode ter certeza de

que esta homenagem é mais do que merecida. O Deputado Sávio Souza Cruz, autor

do requerimento, é considerado aqui um dos maiores tribunos desta Casa, tem um

espírito de justiça e um senso crítico apuradíssimo. A apresentação desta

homenagem pelo Deputado Sávio Souza Cruz é uma garantia de que realmente o

jornal é merecedor. Sou testemunha, quando da mobilização da greve dos servidores

da educação tive oportunidade de conhecer o jornal. Os servidores vinham do interior

e traziam jornais com várias matérias, mostravam as publicações, a imparcialidade do

jornal, que apresentava a realidade, a luta dos servidores pela implementação do piso

nacional para os servidores da educação. Assim, passamos a ter conhecimento do

jornal. Mais uma vez, parabenizo o jornal, e, de forma especial, cumprimento o

Deputado Sávio Souza Cruz, autor do requerimento que originou esta homenagem
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tão justa. Cumprimento também o Sr. Sérgio Paoliello, Prefeito Municipal de

Muzambinho, assim como todos os Prefeitos aqui presentes; o Sr. Sebastião Navarro,

Secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, ex-Deputado a esta Casa;

o Sr. Marco Régis, ex-Deputado e ex-Prefeito de Muzambinho, a quem agradeço a

presença; o Vereador Marcos Donizetti da Silva, Presidente da Câmara Municipal de

Muzambinho, por cujo intermédio cumprimento todos os Vereadores aqui presentes.

Cumprimento também o Sr. Dermeval Antônio, Presidente do Sindicato dos

Proprietários de Jornais, Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais. Conheço

muito bem a sua atividade e sei que realmente não é fácil. Sou repórter fotográfico,

trabalhei por muito tempo em jornal. Que você continue com essa jornada. Aliás,

como já apresentado pelo Deputado Sávio Souza Cruz e por outros Deputados, é

muito importante garantir que as verbas de publicidade cheguem ao interior, que tem

direito de saber o que está acontecendo no Estado ou no País. Não se pode

centralizar ações, divulgar ações que não têm nada a ver, por exemplo, com outros

lugares do Estado de Minas Gerais ou com determinada região. É muito importante

essa descentralização, que possamos garantir a democratização na distribuição de

recursos de publicidade, para que não fique nas mãos de apenas um, dois ou nas

mãos de grandes veículos de comunicação. Creio que isso é fundamental para

garantirmos que os jornais tenham mais autonomia e independência.

O Sr. Vagner salientou muito bem que, durante esses 20 anos, foi com muito

sacrifício e dificuldade que o jornal chegou onde está, e com muito mérito.

Realmente, foram várias barreiras superadas, junto com toda a sua equipe; então,

essa homenagem da Assembleia Legislativa é mais do que justa.

É com muita satisfação que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais se

une à comunidade de Muzambinho para comemorar os 20 anos de fundação de “A

Folha Regional”, esse veículo de imprensa que já faz parte da história de cidade e,

por sua área de abrangência, também se tornou indispensável à integração e ao

desenvolvimento cultural de grande número de Municípios localizados ao Sul e ao

Sudoeste do Estado.

Foi aqui dito que o cidadão realmente mora no Município. Aliás, há frase de um

poeta que diz o seguinte: “Uma cidade parece pequena se comparada com um país,
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mas é na minha, na sua cidade que se começa a ser feliz”. Portanto, são

fundamentais as notícias do Município, da comunidade, as notícias regionais. O

cidadão mora, vive no Município, paga seus impostos. Em um mundo cada vez mais

globalizado, com disseminação maciça de informações sobre todos os assuntos e de

todas as partes do mundo, torna-se imprescindível a existência de órgãos de

comunicação voltados para os interesses locais e regionais, para os temas que dizem

respeito à realidade próxima dos cidadãos. São esses órgãos de comunicação que

possibilitam a divulgação e a discussão de questões próprias de uma comunidade,

como as referentes a uma rua ou a um bairro, às atividades econômicas ali

desenvolvidas, aos costumes e tradições, às peculiaridades urbanas e rurais, à

política e às diversas formas de convivência social. Do mesmo modo, eles canalizam

as necessidades e demandas comuns a diversos Municípios, a exemplo do

melhoramento de estradas, da cooperação nos campos da saúde e da educação, da

preservação de reservas florestais e rios, da união de forças para a obtenção de

recursos nos âmbitos estadual ou federal.

“A Folha Regional” vem cumprindo essas funções de maneira exemplar, dando voz

às manifestações e anseios da população, sem distinção de classe social, de

vinculação política ou religiosa, respeitando a diversidade de opiniões e refletindo o

que pensam e reivindicam os diversos segmentos da sociedade.

Seguindo a cartilha do bom jornalismo, busca não apenas difundir os

acontecimentos positivos, as boas ideias, os bons exemplos, valorizar o patrimônio

cultural e humano de Muzambinho, como também apontar os desacertos

administrativos e os comportamentos contrários à civilidade e à construção do bem

comum.

Procura levar aos leitores as informações de seu interesse e também estimular

entre eles o debate, a reflexão e o espírito crítico, contribuindo para que exerçam sua

cidadania de forma plena, conscientes de seus direitos, deveres e responsabilidades,

e tem importante função social, gerando permanentemente empregos diretos e

indiretos e possibilitando a formação profissional de seus colaboradores, por meio de

cursos específicos voltados para as atividades jornalísticas.

Possui ainda inestimável valor histórico, pois guarda em seus arquivos, desde o
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mês de dezembro de 1990, os principais fatos, desafios e conquistas do Município,

constituindo-se em fonte de consulta e pesquisa sobre a evolução econômica e

social, as tradições, a cultura e a vida política de Muzambinho.

Portanto, é com múltiplas razões que promovemos este congraçamento destinado a

homenagear “A Folha Regional”. Na pessoa de seu Diretor Vagner Donizetti Alves,

cumprimentamos todos aqueles que contribuíram para sua criação e seu elevado

prestígio, desejando que ele prossiga por longos anos em sua nobre missão.

Então, parabéns Vagner, parabéns a cada um de vocês, parabéns a Muzambinho e

toda a região. Parabéns, Deputado Sávio Souza Cruz. Mais uma vez, gostaria de

cumprimentar todos os Deputados que estiveram presentes: os Deputados Célio

Moreira, Antônio Carlos Arantes e Carlos Mosconi Moreira, desejando que realmente

continuem levando informação e ajudando no progresso de Muzambinho e de toda

região.

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 3, 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 anunciada foi publicada na edição do dia

3/8/2010.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 19.586, EM

3/3/2010

Às 17h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Humberto

Carneiro, Carlos Pimenta e Vanderlei Miranda, membros da supracitada Comissão.

Está presente, ainda, o Deputado Irani Barbosa. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Luiz Humerto Carneiro, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento do Deputado Vanderlei Miranda, dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
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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 o parecer pela

rejeição, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 19.586 (relator:

Deputado Carlos Pimenta). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da

Comissão.

Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Carlos Pimenta - Vanderlei Miranda.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 30/6/2010

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis; a

Deputada Maria Tereza Lara e o Deputado Padre João (substituindo o Deputado Ivair

Nogueira e a Deputada Cecília Ferramenta, respectivamente, por indicação da

Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Padre João, dispensa a

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

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

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

Prosseguindo, a Presidência comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Roberto

Araújo, Presidente da Câmara de Vereadores de Avaré (SP), e Abele Travaglia,

Presidente do Instituto Elena Fusaro Trincanato, publicados no “Diário do Legislativo”

de 16/6/2010; e acusa o recebimento das seguintes proposições, em turno único,

para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 4.307, 4.557,

4.577, 4.580, 4.581 e 4.582/2010 (Deputado Ivair Nogueira); 4.583, 4.592, 4.595,

4.596, 4.599 e 4.600/2010 (Deputado Elmiro Nascimento). Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.335/2010 no 1º turno, na forma do
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Substitutivo nº 1, apresentado pela Deputada Maria Tereza Lara, relatora em virtude

de redistribuição. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os

Projetos de Lei nºs 520 e 723/2007, 2.305/2008, 4.262, 4.307, 4.345, 4.490 e

4.493/2010; 4.494 e 4.504/2010 com a Emenda nº 1; 4.505, 4.519, 4.520, 4.522,

4.577, 4.580 e 4.581/2010 (relator: Deputado Ivair Nogueira); 4.448, 4.450, 4.530,

4.534, 4.535, 4.539, 4.542, 4.544, 4.545, 4.551, 4.553, 4.556, 4.567, 4.570, 4.572,

4.573 e 4.583/2010, 4.596/2010 com a Emenda nº 1 e 4.600/2010 (relator: Deputado

Elmiro Nascimento), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.276, 6.360 e

6.362/2010. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.576, 3.683, 3.705, 3.732,

3.740, 3.775, 3.923, 3.949, 4.018 e 4.067/2009, 4.261, 4.277, 4.302, 4.306, 4.308 a

4.311, 4.376, 4.382, 4.402, 4.417 a 4.419, 4.426, 4.430, 4.432, 4.433, 4.435, 4.440,

4.444, 4.449, 4.452 a 4.454, 4.457, 4.463, 4.464, 4.467, 4.472, 4.473, 4.480 e

4.484/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Elmiro Nascimento, Presidente - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/7/2010

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Elmiro Nascimento, Neider Moreira e Carlin Moura (substituindo o Deputado Padre

João, por indicação da Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB), membros da

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

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

Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à
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1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 62/2010 (relator: Deputado Délio Malheiros) na forma do vencido

em 1º turno. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Ivair Nogueira - Padre João - Elmiro Nascimento.

ATA DA 4ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/7/2010

Às 19h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Adelmo

Carneiro Leão, Agostinho Patrus Filho, Inácio Franco e Lafayette de Andrada,

membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 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, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

aprovação, em turno único, dos Projetos de Lei nºs 4.576/2010 com as Emendas nºs

18, 19, 22, 23, 30, 32, 34 e 84, apresentadas por parlamentares; com as

Subemendas nº 1 às Emendas nºs 15, 24, 25, 31, 33, 75 e 81; e as Emendas nºs 113

a 120; e pela rejeição das Emendas nºs 2, 4, 5, 7 a 14, 16, 17, 26 a 28, 36 a 43, 45 a

48, 50 a 62, 64 a 74, 76 a 80, 82, 83, 85, 88 a 98, 100 a 105 e 107 a 112 (relator:

Deputado Agostinho Patrus Filho) e 4.668/2010 (relator: Deputado Zé Maia).

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

parlamentares, desconvoca a reunião do dia 14/7/2010, às 9h45min, convoca os
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membros da Comissão para a próxima reunião conjunta, com edital a ser publicado,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Ademir Lucas - Antônio Júlio - Tiago Ulisses - Lafayette

de Andrada.

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 13/7/2010

Às 20h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Adelmo

Carneiro Leão, Agostinho Patrus Filho, 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 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 21h25min são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Zé

Maia, Luiz Humberto Carneiro, Gustavo Corrêa (substituindo o Deputado Jayro

Lessa, por indicação da Liderança do DEM) e Tiago Ulisses (substituindo o Deputado

Agostinho Patrus Filho, por indicação da Liderança do BPS). Passa-se à 1ª Fase da

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

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 4.256,

4.687 e 4.699/2010 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 2º turno, dos

Projetos de Lei nºs 4.641/2010 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Zé

Maia), 4.136/2010 (relator: Deputado Luiz Humberto Carneiro) e 4.143/2010 na forma

do vencido no 1º turno (relator: Deputado Tiago Ulisses). Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária e para as reuniões extraordinárias do

dia 14/7/2010, às 14 e às 20 horas, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.
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Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Ademir Lucas - Antônio Júlio - Inácio Franco - Lafayette

de Andrada - Tiago Ulisses.

ATA DA 44ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

14/7/2010

Às 14h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir, em audiência pública, violações de direitos humanos e o

iminente despejo de cerca de 887 famílias da ocupação Dandara. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Heloísa Greco,

Coordenadora do Institututo de Direitos Humanos e Cidadania; Ângela Fagundes

Pinto; e os Srs. Sebastião Navarro Vieira Filho e Alencar Santos Viana Filho,

respectivamente Secretário e Secretário Adjunto de Desenvolvimento Regional e

Política Urbana; Rodrigo Filgueira de Oliveira, Promotor de Justiça e Coordenador do

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa dos Direitos

Humanos e de Apoio Comunitário - CAO-DH; Gustavo Corgosinho Alves de Meira,

Coordenador de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais;

Murilo de Campos Valadares, Secretário Municipal de Políticas Urbanas; Fábio Alves

dos Santos, Professor do Serviço de Assistência Judiciária da PUC Minas; Frei

Gilvander Luís Moreira, Assessor da Comissão Pastoral da Terra; Bruno Henrique

Nogueira Cardoso, Coordenador do Ministério de Promoção Humana da Renovação

Carismática Católica de Belo Horizonte e Integrante do Movimento Brigadas

Populares; Marco Antônio Resende, Procurador do Município de Belo Horizonte;

Lacerda dos Santos Amorim; Adriano Ventura, Vereador da Câmara Municipal de

Belo Horizonte, representando a Sra. Luzia Ferreira, Presidente dessa Câmara;

Claudius Vinícius Leite, Presidente da Urbel, 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,
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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, 4 de agosto de 2010.

Durval Ângelo, Presidente - Vanderlei Miranda - João Leite.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/7/2010

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Ademir Lucas (substituindo o Deputado Marcus Pestana, por indicação

da Liderança do BSD) e Eros Biondini (substituindo o Deputado Juninho Araújo, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

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

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ademir Lucas,

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

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

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

proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Deputado

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular, encaminhando

cópia da Nota Jurídica nº 2.367/2010, da Advocacia-Geral do Estado, que analisa o

repasse de recursos financeiros a entidades privadas durante o período eleitoral e

opina pela regularidade jurídica desse repasse para o projeto cultural Pontos de

Cultura. 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 4.614/2010 e 4.627/2010, que receberam parecer por sua aprovação. Passa-se à

3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetido a discussão e a votação, é aprovado Relatório

da Visita desta Comissão à Capela de São Domingos do Rio do Peixe (Igrejinha do

Padre Bento), no Município de Dom Joaquim, a saber: “Apresentação: A
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requerimento do Deputado Carlin Moura, esta Comissão, no dia 1º/7/2010, visitou, no

Município de Dom Joaquim, a Capela de São Domingos do Rio do Peixe, datada de

1770 e conhecida como Igrejinha do Padre Bento. A finalidade da visita foi verificar se

houve descaracterização desse patrimônio histórico e cultural, em razão da instalação

de duas torres de transmissão de sinal de telefonia celular das empresas Claro e

Oi/Telemar. O encontro foi realizado no entorno da capela e participaram o Deputado

Carlin Moura, representando a Deputada Gláucia Brandão, Presidente da Comissão

de Cultura, o Sr. Romani Fróis, Prefeito de Dom Joaquim; e o Sr. Sebastião Godinho,

Vice-Prefeito; o Sr. Cláudio Márcio Pires Madureira, Presidente da Câmara Municipal;

o Secretário de Turismo e Cultura, Sr. Dirceu Thomaz Rabelo; o Promotor de Justiça

da Comarca de Conceição do Mato Dentro, Sr. Luiz Felipe Cheib; os Srs. Bruno

Viana e Leonardo Peres, representando, respectivamente, a área jurídica e a área de

engenharia da empresa Claro; o Sr. Domingos Xavier, morador de Dom Joaquim, que

deu início ao movimento de realocação das antenas. Estão presentes ainda

secretários municipais, vereadores, comerciantes e cidadãos dom-joaquinzenses.

Não compareceram ao evento representantes da empresa Oi. O governo de Minas

Gerais lançou, em abril de 2007, o programa Minas Comunica, primeira parceria

público-privada – PPP – do País na área de telefonia móvel. O programa contou com

investimento de R$282.000.000,00; desse total, o governo do Estado aportou

R$163.500.000,00 a título de fomento às operadoras, que deram contrapartida de

R$118.500.000,00 em recursos próprios. As empresas Oi, Vivo e Claro venceram a

licitação realizada pelo governo mineiro para distribuir as áreas de implantação do

serviço no Estado. Na licitação, a empresa Oi venceu o lote 1, que compreende 151

Municípios das regiões Centro-Oeste e dos Vales do Mucuri, Jequitinhonha e Rio

Doce; a empresa Vivo ficou com o lote 2, que compreende 134 Municípios das

regiões do Triângulo, Sul, Norte e Nordeste de Minas; e a Claro ficou responsável

pelas áreas do lote 3, que compreende 127 Municípios das regiões da Zona da Mata

e Central, estando Dom Joaquim localizada nessa última. A instalação do serviço das

empresas foi concluída em 6/8/2008. Dom Joaquim, com aproximadamente 5 mil

habitantes, foi fundada na encosta do Morro Alto da Palha, onde foi construída uma

capela com a imagem de São Domingos e edificadas as primeiras moradias. Ao lado
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desse morro existem outros dois: um mais baixo, conhecido como Morro da Copasa,

e o outro, mais alto, sem denominação específica. O Morro do Alto da Palha ou Morro

da Igrejinha está situado entre os outros morros e a distância entre seus picos é de

aproximadamente 200m em linha reta. O Morro da Copasa e o Morro da Igrejinha são

os de mais fácil acesso. Relato: Iniciado o encontro, o Deputado Carlin Moura

esclareceu que, em março de 2009, o Sr. Domingos Xavier o procurou para relatar

que no Morro da Capela de São Domingos do Rio do Peixe, junto à Igrejinha do

Padre Bento, haviam sido erguidas duas torres de telefonia celular da empresa Claro,

descaracterizando um monumento histórico, cultural, religioso e de lazer do Município

de Dom Joaquim. Em seguida, o parlamentar apresentou requerimento a ser

encaminhado ao Secretário de Cultura e ao Presidente do Instituto Estadual do

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – Iepha –, para que intercedessem

junto à direção da empresa Claro com o objetivo de obter a transferência das

antenas; e enviou oficio à empresa Claro para obter mais informações da direção da

empresa. De acordo com o Deputado Carlin Moura, o Presidente do Iepha, Sr. Carlos

Roberto Noronha, informou, por meio do Ofício nº 292/2009, que, após análise e

constatação da agressão provocadas pelas antenas de telefonia celular à paisagem

que circunda a Capela de São Domingos do Rio do Peixe, foram encaminhados

ofícios à Prefeitura Municipal de Dom Joaquim, à empresa Claro e à Diocese de

Guanhães, solicitando medidas para a transferência dessas antenas. Na

oportunidade, encaminhou ao parlamentar a Nota Técnica GAP nº 105/2009,

elaborada pela Diretoria de Conservação e Restauração do Iepha-MG, que

confirmava a descaracterização do entorno da capela, concluindo que se trata de sítio

de especial significado no que tange à paisagem, à manifestação cultural e à

religiosidade. A nota técnica informava ainda que, infelizmente, o local não era

tombado pelo Iepha-MG. Segundo o parlamentar, em 15/9/2009, a Claro respondeu

ao seu ofício, informando que: 1) a área onde estão instaladas as antenas foi objeto

de doação autorizada pela Câmara Municipal, por meio da Lei nº 843, de 8/6/2007,

com a finalidade única de instalação da estação rádio-base de telefonia móvel; 2)

finalizada a doação do imóvel, conforme escritura pública de doação constante das

folhas 103 e 104 do Livro 22, do Cartório de 1º Ofício de Notas da Comarca de
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Conceição da Aparecida, a empresa ergueu as antenas com as dimensões e

capacidades técnicas recomendáveis, que demandaram vultoso investimento; 3) a

relocação dos equipamentos, ainda que possível, geraria enorme transtorno e novos

investimentos, razão pela qual não existe interesse da empresa em realizar esse

procedimento. Em razão desse posicionamento por parte da empresa, o parlamentar

requereu a presente visita e fez aprovar o Requerimento nº 4.567/2009, para que

fosse encaminhado ao Secretário de Cultura, ao Presidente do Iepha-MG e ao

Presidente do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural e ao Secretário-Executivo do

mesmo órgão pedido de providências para que fosse autorizada a abertura dos

trabalhos técnicos com vistas ao tombamento da Capela de São Domingos do Rio do

Peixe (Igrejinha do Padre Bento), no Município de Dom Joaquim. Concedida a

palavra aos Srs. Bruno Viana e Leonardo Peres, estes informaram que,

diferentemente do que pensava a população, as partes interessadas e até a diretoria

regional da empresa, apenas uma antena pertencia à empresa Claro. A outra

pertencia a empresa Oi/Telemar. Os representantes da empresa Claro reforçaram o

que constava no ofício previamente encaminhado ao parlamentar e afirmaram que a

empresa obteve da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel – a licença de

funcionamento da antena de transmissão. Esclareceram que a antena deveria

atender a chamada “mancha urbana” e ter capacidade de envio do sinal para a

antena de retransmissão localizada no Município de Conceição do Mato Dentro,

razão pela qual optaram pela área em que foram instaladas. Esclareceram também

que o serviço de instalação foi executado por construtora terceirizada, como é de

praxe. O Presidente da Câmara Municipal, Vereador Cláudio Márcio Pires Madureira,

confirmou a doação, mas esclareceu que desde o início do processo legislativo o

local destinado à doação era à margem direita do Rio do Peixe, no Morro da Copasa,

onde, além da estação de tratamento de água, se encontra a antena de radiodifusão

do Município. Essa localização, segundo ele, está explicitada no art. 1º da Lei nº 843,

de 2007, que autoriza o Executivo Municipal a doar à Claro uma área de terreno com

15m de frente e 20m de fundo, o que perfaz um total de 300m², confrontando com o

terreno da Paróquia de Dom Joaquim e a estrada de rodagem que liga ao alto da

capelinha, próximo à estação de tratamento de água da Copasa. O Secretário
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Municipal de Cultura e Turismo, Dirceu Thomaz Rabelo, que também fazia parte da

gestão municipal anterior, afirmou que as antenas não estão no local em que a

instalação havia sido autorizada. Esclareceu que ele e o Prefeito Municipal da época,

Sr. José Thomaz Ferreira Raidam, acompanharam o representante da empresa

responsável pela construção da antena ao local previsto, um terreno situado no Morro

da Copasa. Na oportunidade, o responsável pela obra não identificou a possibilidade

de haver problemas de radiotransmissão no local. Observou apenas que seria

necessário transpor a guarita da empresa Copasa, mas o ex-Prefeito Municipal

garantiu que essa empresa não seria obstáculo. O responsável pela obra solicitou

que fosse feita uma visita ao Morro Alto da Palha e, ao perceber que o local era de

mais fácil acesso, decidiu que a obra seria executada ali. O ex-Prefeito Municipal e o

Secretário inicialmente repeliram a ideia, mas foram informados pelo responsável

técnico que havia prazos que deveriam ser logo cumpridos, sob pena de o Município

ficar sem o sistema de telefonia. Sob pressão, o Prefeito não teve como impedir a

construção. Concedida a palavra ao atual Prefeito, este lamentou o fato e informou

que envidará os esforços necessários, inclusive financeiros, para que as antenas das

empresas Claro e da Oi/Telemar sejam realocadas. O promotor Luiz Felipe Cheib, há

apenas três meses na Comarca de Conceição do Mato Dentro, ao fazer uso da

palavra, argumentou que a obra foi irregular, pois a Igrejinha do Padre Bento já havia

sido inventariada pela administração municipal. Segundo o promotor, esse fato já

seria suficiente para impedir a instalação das antenas no entorno da capela sem a

devida autorização do Conselho de Patrimônio do Município, pois o inventário já

poderia ser considerado um acautelamento do patrimônio, nos termos do § 1º do art.

216 da Constituição Federal. Ele informou que já está pronta uma minuta de termo de

ajustamento de conduta para realocação das instalações pelas empresas e que

aguarda, ainda, uma manifestação Oi/Telemar sobre o assunto. No entanto, caso não

se manifestem com presteza ou não haja acordo para a realocação das antenas, o

Ministério Público Estadual moverá uma ação civil pública contra as empresas.

Retomando a palavra, o Deputado Carlin Moura informou que solicitará uma análise

técnica para verificar a possibilidade de elaboração de uma norma estadual que

defina, de forma clara, as condições necessárias para a instalação de antenas de
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telefonia, para que sejam evitados problemas como o de Dom Joaquim. Finalizando,

o parlamentar disse que a construção das antenas nos morros adjacentes ao Morro

do Alto da Palha atenderiam às especificidades técnicas de cobertura da mancha

urbana e preservariam a capacidade de envio do sinal para a antena de

retransmissão localizada no Município de Conceição do Mato Dentro, situada em

ponto superior aos demais morros. Foram anexos a este relatório manifesto do Sr.

Domingos Xavier; ofícios do Deputado Carlin Moura à empresa de telefonia celular

Claro, ao Secretário de Cultura e ao Presidente do Iepha-MG, solicitando a

realocacão das antenas; ofício com a resposta da empresa Claro; ofícios do

Deputado Carlin Moura ao Secretário de Cultura, ao Presidente do Iepha-MG, ao

Presidente do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural e ao Secretário-Executivo do

mesmo órgão solicitando providências para que fosse autorizada a abertura dos

trabalhos técnicos com vistas ao tombamento da Capela de São Domingos do Rio do

Peixe (Igrejinha do Padre Bento), no Município de Dom Joaquim. Conclusão: A

Comissão de Cultura constatou que a instalação das antenas nos morros adjacentes

era perfeitamente viável; que a empresa responsável pela obra agiu de forma

indevida, tendo em vista apenas o seu interesse; e que as providências cabíveis para

recuperar o patrimônio da Capela de São Domingos do Rio Peixe são a realização de

um termo de ajustamento de conduta ou de uma ação civil pública, pelo Ministério

Público Estadual, e abertura do processo de tombamento do sítio do Morro da Palha

pelo Iepha-MG.”. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas - João Leite.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 14/7/2010

Às 15h12min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Paulo Guedes, Doutor Ronaldo e Wander Borges, membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Carlos Pimenta,
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Weliton Prado e Ruy Muniz. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada

Cecília Ferramenta, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a situação dos

feirantes e donos de barracas que trabalham no entorno do Mineirão, prejudicados

com o fechamento do estádio para reforma. A seguir, comunica o recebimento de

ofício da Sra. Maura Luciane de Souza, Coordenadora-Geral de Medidas

Socioeducativas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,

publicado no “Diário do Legislativo” de 10/7/2010. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Fernando Sette, Subsecretário de

Estado de Trabalho, Emprego e Renda, representando a Sra. Ana Lúcia Almeida

Gazzola, Secretária de Estado de Desenvolvimento Social; Dirceu Pereira, Diretor de

Promoções e Eventos da Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais -

Ademg -, representando o Cel. José Eustáquio Natal, Diretor-Geral da Ademg; e

Ernani Francisco Pereira, Presidente da Associação de Barraqueiros da Área Externa

do Entorno do Mineirão - Abaem -, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Weliton Prado, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,

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

retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação é aprovado o Parecer de

Redação Final do Projeto de Lei nº 4.578/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

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

requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a implantação de serviço de

telefonia móvel nos Distritos dos Municípios que menciona; Cecília Ferramenta em

que solicita seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
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pedido de providências para a recomposição do quadro de servidores da Comarca de

Bom Despacho e a nomeação de Juiz de Direito para preencher a vaga existente na

1ª Vara da referida Comarca ou a designação de Juiz Cooperador; Cecília

Ferramenta, Padre João e Carlos Gomes em que solicitam seja realizada visita ao

Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete com a finalidade de conhecer as medidas

a serem adotadas pela Prefeitura para solucionar os problemas de infraestrutura que

inviabilizam a construção de moradias no loteamento popular São Jorge, nesse

Município; Padre João em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

destinada a debater o potencial da aquicultura no Estado e o projeto da Cooperativa

Aquícola de Dionísio; e Paulo Guedes (2) em que solicita sejam realizadas reuniões

de audiência pública, em Manga, com a finalidade de debater a falta de

regulamentação para o transporte de balsas que realizam a travessia do Rio São

Francisco nesse Município e, em Rio Pardo de Minas, para debater a utilização de

serviços públicos por comunidades pertencentes a esse Município, mas custeados

pelo Município de Taiobeiras; e Cecília Ferramenta, Weliton Prado, Doutor Ronaldo e

Wander Borges em que solicitam seja encaminhado à Secretária de Estado de

Desenvolvimento Social pedido de providências para a criação de comissão,

composta por representantes da Subsecretaria de Estado de Trabalho, Emprego e

Renda, da Ademg, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e dos feirantes, com o

objetivo de buscar alternativas para a situação dos feirantes do entorno do Mineirão,

tendo em vista a reforma do estádio, em atenção à condicionante nº 18 da licença de

implantação das obras de modernização do referido estádio. 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, 4 de agosto de 2010.

Cecília Ferramenta, Presidente - Ademir Lucas - Wander Borges.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/7/2010

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Humberto

Carneiro, Ademir Lucas e Leonardo Moreira (substituindo o Deputado Dimas Fabiano
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por indicação da Liderança do BSD) membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Luiz Humberto Carneiro, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Leonardo Moreira,

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

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

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e suspende

os trabalhos. São reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Luiz

Humberto Carneiro, Gilberto Abramo e Lafayette de Andrada, membros da

supracitada Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,

para as quais designou os relatores citados a seguir: Proposta de Emenda á

Constituição nº 59/2010, Projetos de Lei Complementar nºs 61 e 62/2010 e Projeto de

Lei nº4.576 (Deputado Lafayette de Andrada) e Projetos de Lei nºs 4.136, 4.143, e

4.641/2010 (Deputado Gilberto Abramo). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final da Proposta de Emenda à

Constituição nº 59/2010; dos Projetos de Lei Complementar nºs 61 e 62/2010 e dos

Projetos de Lei nºs 4.136, 4.143 e 4.641/2010. O Presidente suspende os trabalhos

da reunião. São reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Ademir

Lucas, Lafayette de Andrada e Zé Maia (substituindo o Deputado Dimas Fabiano por

indicação da Liderança do BSD). Após discussão e votação, é aprovado o Parecer de

Redação Final do Projeto de Lei nº 4.576/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca os membros da

Comissão para as próximas reuniões extraordinárias de logo mais às 14h30min e às

20h30min, e de amanhã às 9h30min e às 14h30min, convoca-os para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Ademir Lucas - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.336/2010
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei nº 4.336/2010 tem por

objetivo obrigar “lan houses”, “cyber cafés” e estabelecimentos similares a adaptarem

computadores para utilização por pessoas portadoras de deficiência visual.

A proposição foi analisada, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade da matéria na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O objetivo do projeto de lei em análise é possibilitar a inclusão digital de pessoa

com deficiência visual e facilitar o seu acesso a “lan houses”, “cyber cafés” e

estabelecimentos similares. Determina-se na proposição que os estabelecimentos

com 10 ou mais computadores tenham equipamentos adaptados para uso por pessoa

com deficiência visual, como teclado em braile, programa de informática com leitor de

tela ou caracteres gigantes, fone de ouvido e microfone. Além disso, o seu art. 2º

determina que seja instalado piso para a melhor locomoção das pessoas com

deficiência visual nos estabelecimentos com 20 ou mais computadores.

O projeto em comento está de acordo com os princípios estabelecidos na

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das

Nações Unidas – ONU –, em vigor no Brasil por meio do Decreto Federal nº 6.949, de

2009. O art. 21 da Convenção determina aos Estados partes que tomem medidas

para assegurar às pessoas com deficiência o acesso à informação por intermédio de

todas as formas de comunicação de sua escolha em igualdade de oportunidades com

as demais pessoas. Estabelece, ainda, na alínea “c” que os signatários deverão ”urgir

as entidades privadas que oferecem serviços ao público em geral, inclusive por meio

da Internet, a fornecer informações e serviços em formatos acessíveis, que possam

ser usados por pessoas com deficiência”.

Além disso, a Lei Federal nº 10.098, de 19/12/2000, que estabelece normas gerais

e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de
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deficiência ou com mobilidade reduzida, determina, em seu art. 17, que “o Poder

Público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação e estabelecerá

mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de

comunicação e sinalização às pessoas portadoras de deficiência sensorial e com

dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à

comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao

lazer”.

Os estabelecimentos comerciais que oferecem serviço de locação de computadores

para acesso à internet e prática de jogos eletrônicos já tiveram seu funcionamento

normatizado no âmbito estadual pela Lei nº 16.685, de 11/1/2007. Com o fim de

adequar o projeto de lei em análise à legislação vigente, a Comissão de Constituição

e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1.

Concordamos com a Comissão de Constituição e Justiça no que se refere à

proposta de incorporar os dispositivos do projeto em questão à legislação já existente.

Também somos favoráveis à obrigatoriedade de adaptação de computadores para

uso de pessoa com deficiência visual na proporção de um computador adaptado em

cada dez equipamentos. Essa proporção está coerente com os dados do censo

demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE –, de 2000,

segundo os quais, aproximadamente,10% da população total do Estado declarou ser

incapaz ou enfrentar dificuldade permanente de enxergar, mesmo utilizando óculos

ou lentes de contato.

Entretanto, consideramos desnecessário o comando que estabelece a

obrigatoriedade de instalação de piso para facilitar a locomoção dos deficientes

visuais. Isso porque o inciso IV do art. 2º da lei que se pretende alterar já determina

que os estabelecimentos comerciais devem possibilitar o acesso dos portadores de

deficiência física. Acessibilidade significa condição para utilização, com segurança e

autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos

serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e

informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Dessa

forma, a utilização de piso específico para facilitar a locomoção dos deficientes

visuais já está contida no dispositivo em questão, e as normas técnicas de
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acessibilidade são determinadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas –

ABNT.

Por outro lado, o mesmo inciso IV do art. 2º da Lei nº 16.685 contém algumas

impropriedades que julgamos importantes sanar por meio do projeto de lei em

análise. No texto do dispositivo há o termo “portadores de deficiência física”. O

conceito de deficiente físico é definido no Decreto Federal nº 5.296, de 2/12/2004, e

não abrange os deficientes visuais, auditivos e mentais. Estes estão inseridos no

conceito mais amplo definido no mesmo decreto, que é o de “pessoa portadora de

deficiência”. A expressão utilizada no decreto, contudo, é imprecisa, pois ninguém

porta uma deficiência e, sim, tem deficiência. A expressão mais utilizada atualmente é

“pessoa com deficiência”.

A fim de incorporar as alterações propostas e aperfeiçoar o projeto em questão,

apresentamos o Substitutivo nº 2.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.336/2010 na forma

do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado, e pela rejeição do Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei nº 16.685, de 11 de janeiro de 2007, que estabelece normas para os

estabelecimentos comerciais que oferecem serviços 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 inciso IV do art. 2º da Lei nº 16.685, de 11 de janeiro de 2007, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º – (...)

IV – possibilitar o acesso de pessoas com deficiência conforme estabelecido nas

normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas –

ABNT;”.

Art. 2º – Fica acrescentado ao art. 2º da Lei nº 16.685, de 2007, o seguinte inciso

VI:

“Art. 2º – (...)

VI – adaptar um computador para o uso por pessoa com deficiência visual, a cada
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dez computadores.”.

Art. 3º – Os estabelecimentos a que se refere o “caput” do art.1º da Lei 16.685, de

2007, terão prazo de cento e oitenta dias para se adaptarem às alterações

promovidas por esta lei.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Elmiro Nascimento, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Duarte Bechir.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 4/8/2010, as seguintes comunicações:

Do Deputado Mauri Torres notificando o falecimento do Sr. Durval Pinto, ocorrido

em 1º/8/2010, em Barão de Cocais. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres notificando o falecimento do Sr. Sebastião Milagres

Fialho, ocorrido em 2/8/2010, em Pedra do Anta. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 7 DE AGOSTO DE 2010

DELIBERAÇÃO DA MESA

DELIBERAÇÃO DA MESA Nº 2.489/2010

Define as prioridades para a implementação do Direcionamento Estratégico da

Assembleia Legislativa e a respectiva carteira de projetos no biênio 2010-2011.

A Mesa da Assembleia Legislativa, no uso de suas atribuições, em especial da

prevista no art. 6º da Resolução nº 5.334, de 15 de julho 2010, que dispõe sobre o

Direcionamento Estratégico da Assembleia Legislativa;

DELIBERA:

Art. 1º – Ficam estabelecidas as seguintes prioridades para a implementação do

Direcionamento Estratégico da Assembleia Legislativa no biênio 2010-2011:

I – intensificação das ações que permitam à instituição consolidar-se como agente

propulsor do desenvolvimento do Estado de Minas Gerais;

II – fortalecimento do papel institucional das comissões como polo agregador da

representação política e da participação da sociedade na formulação, no

acompanhamento e na avaliação das políticas setoriais do Estado;

III – incremento das ações de interiorização e regionalização da Assembleia

Legislativa,

de forma a ampliar o conhecimento e o debate sobre as demandas locais e

regionais, considerando-as como insumo para a implementação de estratégias de

desenvolvimento que alcancem todo o Estado de Minas Gerais;

IV – desenvolvimento e incorporação de novas tecnologias no relacionamento com

a sociedade mineira, de forma a permitir maior interatividade entre o cidadão e o

Legislativo Estadual;

V – foco nos gabinetes parlamentares como canal privilegiado de interlocução com

os cidadãos e segmentos organizados da sociedade e de identificação de demandas

individuais e coletivas que possam subsidiar as ações institucionais;

VI – aprimoramento dos mecanismos de divulgação das leis estaduais e de

compreensão do seu conteúdo pelo cidadão;

VII – incremento da sistematização e da disponibilização de informações relativas à
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execução das políticas setoriais pelo poder público estadual, com vistas à fiscalização

social e ao aprimoramento do exercício da função fiscalizadora do Legislativo; e

VIII – adoção das medidas necessárias ao alinhamento das ações e dos projetos da

Secretaria da Assembleia com o Direcionamento Estratégico, em especial com as

prioridades estabelecidas nesta deliberação.

Art. 2º – Para fins do disposto no art. 1º desta deliberação, fica definida a seguinte

carteira de projetos:

I – projetos finalísticos:

a) Assembleia como propulsora do desenvolvimento do Estado;

b) Minas nos gabinetes parlamentares;

c) A lei a serviço do cidadão;

d) Portal de monitoramento e avaliação de políticas públicas;

e) Novas tecnologias no relacionamento com a sociedade;

f) Aprimoramento dos eventos da Assembleia;

II – projetos organizacionais:

a) Informação de contexto para o parlamentar;

b) Portal da Assembleia;

c) Educação a distância;

d) Gestão de competências em recursos humanos;

e) Fazer mais com menos;

f) Assembleia sustentável;

g) Avaliação de desempenho institucional;

III – projetos de execução direta:

a) Fale com a Assembleia;

b) Monitoramento de requerimentos;

c) Modernização da TV Assembleia;

IV – projetos de planejamento:

a) Aprimoramento do modelo de planejamento;

b) Planejamento estratégico de comunicação;

c) Planejamento estratégico de tecnologias de informação;

d) Planejamento estratégico de recursos humanos.
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Art. 3º – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia Legislativa, 2 de agosto de 2010.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente - José

Henrique, 2º-Vice-Presidente - Weliton Prado, 3º-Vice-Presidente - Dinis Pinheiro, 1º-

Secretário - Hely Tarqüínio, 2º-Secretário - Sargento Rodrigues, 3º-Secretário.

ATAS

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

LEGISLATURA EM 5/8/2010

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Ademir

Lucas - André Quintão - Arlen Santiago - Carlin Moura - Délio Malheiros - Dimas

Fabiano - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Eros Biondini - Getúlio Neiva - Gláucia

Brandão - Gustavo Corrêa - João Leite - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista de

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

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

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

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

14/7/2010

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,

Tenente Lúcio, Sebastião Costa (substituindo o Deputado Rômulo Veneroso, por

indicação da Liderança do BPS) e Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado

Pinduca Ferreira, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada
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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 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.

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

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase

de discussão do parecer que conclui pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 61/2010 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Tenente Lúcio), é

apresentada a Proposta de Emenda nº 1 do Deputado Gilberto Abramo. Submetidos

a votação, cada um por sua vez, é aprovado o parecer e rejeitada a proposta de

emenda. 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, Tenente Lúcio, Sebastião Costa, Sargento Rodrigues e

Lafayette de Andrada (2) em que solicitam seja encaminhada à Secretaria de Estado

de Defesa Social, à Secretaria de Estado de Saúde e à Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas cópia das notas taquigráficas da 19ª Reunião Ordinária

desta Comissão, que discutiu a situação do presídio de São Joaquim de Bicas; seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social e à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Econômico pedido de providências para solicitar à Fhemig a

transformação do entorno do presídio de São Joaquim de Bicas em distrito industrial.

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

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

desconvoca as reuniões extraordinárias de hoje, às 15 horas e às 20h30min,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2010.

João Leite, Presidente.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/7/2010



____________________________________________________________________________
171

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Duarte Bechir e João Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo número

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

virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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.

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

votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado

requerimento do Deputado André Quintão em que solicita seja realizado debate

público para discutir a atuação profissional dos trabalhadores do Sistema Único de

Assistência Social - Suas - no Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2010.

André Quintão, Presidente - João Leite - Carlin Moura.

MANIFESTAÇÕES

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o Fórum Nacional da Rede de Tecnologia Social - RTS -;

com o Comitê Coordenador, a Secretaria Executiva, os funcionários e voluntários

dessa Rede e as 845 entidades que a integram pelos cinco anos de sua constituição

(Requerimento nº 6.413/2010, do Deputado Almir Paraca);

de congratulações com o Sr. Antônio Pontes da Fonseca pelo recebimento da

Medalha do Mérito Rural, concedida pela Faemg (Requerimento nº 6.418/2010, do

Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Luiz Alberto Jardim pelos serviços prestados no cargo

de Presidente da Fiemg - Regional Rio Doce (Requerimento nº 6.454/2010, do

Deputado Jayro Lessa);
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de congratulações com a Fiemg - Regional Rio Doce pela posse de sua nova

diretoria (Requerimento nº 6.455/2010, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Associação Recreativa do Tradição Esporte Clube pelos

oito anos de sua constituição (Requerimento nº 6.457/2010, do Deputado Wander

Borges);

de congratulações com a Escola Estadual Barão de Macaúbas por ter sido

considerada a melhor escola do 6º ao 9º ano do ensino fundamental entre as

instituições públicas de Belo Horizonte, conforme o Índice de Desenvolvimento da

Educação Básica - Ideb (Requerimento nº 6.459/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2010

ATA

ATA DA 24ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 5/8/2010

Presidência do Deputado João Leite

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

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado Ivair Nogueira -

Entrega de placa - Palavras do Sr. Hugo Vocurca - Apresentação musical - Palavras

do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Ivair Nogueira - João Leite - Tiago Ulisses.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - 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.

Atas

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

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Instituto Inhotim.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Hugo Vocurca,

Diretor Executivo do Instituto Inhotim; Breno Carone, Presidente da Agência de

Desenvolvimento Regional do Vale do Paraopeba; e Deputado Ivair Nogueira, 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 São Sebastião, de Brumadinho, sob a regência do maestro Anderson

Hernany Cordeiro.



____________________________________________________________________________
174

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Ivair Nogueira

Exmos. Srs. Deputado João Leite, neste ato representando o Presidente da

Assembleia, Deputado Alberto Pinto Coelho; Hugo Vocurca, Diretor Executivo do

Instituto Inhotim; Breno Carone, Presidente da Agência de Desenvolvimento Regional

do Vale do Paraopeba; amigo Jaime, ex-Vice-Prefeito de Brumadinho, senhoras e

senhores, boa noite.

Quando fazemos algo de bom, o sentimento de dever cumprido já nos basta, mas

quando se seguem os reconhecimentos manifestos, a satisfação é plena e nos

obrigamos a fazer mais e mais. Eis, portanto, um dos objetivos fundamentais desta

homenagem que prestamos ao Instituto Inhotim, que mantém um parque ecológico e

de arte contemporânea no Município de Brumadinho, querida cidade da Região

Metropolitana de Belo Horizonte. Esse espaço de rara e peculiar beleza fez com que

Minas Gerais fosse ainda mais reconhecida nacional e mundialmente. Com esta

homenagem, estamos praticamente dizendo ao idealizador desse parque, o

empresário Bernardo Paz: não pare de sonhar, nunca! Enquanto Bernardo Paz

sonha, coisas fantásticas, extraordinárias, como o Inhotim, vão acontecendo.

Bernardo, continue sendo esse empreendedor sensível, ecologicamente competente,

artisticamente impressionante e humanista ao extremo. Precisamos muito de pessoas

como o Bernardo. É evidente que Bernardo não está só. Por trás desse grande

projeto, há grandes profissionais desprendidos e comprometidos. A todos os

funcionários do Instituto Inhotim, o nosso reconhecimento e aplauso. Senhoras e

senhores, queria eu ter o dom de um poeta para traduzir com arte a minha emoção

ao me referir a esse lugar mágico, encantador e de grande utilidade à vida. Como

uma instituição comprometida com o desenvolvimento da comunidade em que está

inserida, o Inhotim tem projetos ousados, que o estão transformando em um

conglomerado de cultura, com uma infraestrutura compatível. Nunca é demais

difundir de forma sistemática que a coleção botânica e o acervo de arte

contemporânea do lugar são utilizados sistematicamente em projetos educativos e

para formação de profissionais de áreas ligadas à arte e ao meio ambiente. Além

disso e de muitos outros efeitos altamente positivos, o Inhotim participa ativamente da
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formulação de políticas para a melhora da qualidade de vida na região, seja em

parceria com o poder público, seja com atuação independente. Conhecido e

reconhecido internacionalmente, o Inhotim ainda cumpre importantes papéis como

gerador de emprego e forte atrativo turístico no Estado.

Senhoras e senhores, Sr. Presidente, Deputado João Leite, por tudo que estamos

vivendo neste momento, por tudo que este homem, Bernardo Paz, e sua grande

equipe podem fazer ainda mais para a nossa arte, turismo, cultura, meio ambiente e

desenvolvimento econômico e social, buscaremos todas as formas possíveis de

colaborar com este inestimável projeto, sobretudo indicando uma participação mais

direta e efetiva dos poderes públicos constituídos. Afinal, o Inhotim pertence ao

prazer, à emoção, ao conhecimento, à vida. Quero dizer ao Hugo Vocurca,

representante do Bernardo Paz, e a cada um de vocês que todas as vezes que

voltamos ao Inhotim sentimos muita emoção por vermos que alguém acreditou em

um projeto que, após implementado, nos dá a impressão de que nem estamos no

Brasil, em Minas Gerais, não parece ser um projeto da nossa querida Brumadinho.

Muitos ainda não tiveram a oportunidade de conhecer esse projeto. Quem vai lá fica

encantado com a beleza rara e com a grande visitação, cada vez maior. Diga-se de

passagem, ainda não existe uma publicidade voltada para aumentar o número de

visitantes. Há um estudo em Inhotim com o objetivo de fazer esse trabalho

gradativamente, e o Instituto o tem feito com muita competência. Minas Gerais, em

um passado recente, não tinha praticamente nada a oferecer aos turistas. A rede

hoteleira ficava a ver navios no final de semana. Temos as cidades históricas, mas ao

redor de Belo Horizonte não havia uma atração tão magnífica como o Inhotim. Por

isso, Breno, você, que é uma pessoa que tem acompanhado de perto os circuitos e

valorizado principalmente o turismo, pode constatar que hoje existe grande

preocupação do próprio governo do Estado em investir na infraestrutura, procurando

interligar Brumadinho às BRs 040 e 381. Considero esses fatores preponderantes até

para integrar os turistas que virão a Ouro Preto, Mariana e a outras cidades de Minas

Gerais. Eles terão como grande e principal opção o Inhotim, pois quem chega ali

realmente fica encantado. Há um mês estive com uns amigos do Rio de Janeiro que

vieram visitar Minas Gerais. Quando os convidei para conhecer Inhotim, ficaram muito
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satisfeitos. Eles já tinham visto no “Fantástico” e em outros veículos de comunicação

a beleza que é o Inhotim. Na verdade, quando vemos pela televisão e temos a

oportunidade de ver “in loco”, o sentimento e a atração são outros. Eles voltaram

encantados com tudo, a começar pelo restaurante. Eles nunca tinham visto um “self

service” tão bom. O atendimento dos funcionários e toda a organização de Inhotim

são nota 10. Quando prestamos esta homenagem ao Bernardo Paz e a estendemos

a todos os que contribuem direta ou indiretamente para que Inhotim seja essa grande

realidade e o grande orgulho de Minas Gerais, temos de reconhecer que ver tudo

depois de pronto é fácil. Agora, implementar tudo aquilo gerou muita luta, muitas

noites de sono perdidas. Foram muitos sonhos, mas considero que valeu a pena. Por

isso, Bernardo, a você a homenagem desta Assembleia Legislativa. Tive a iniciativa

de solicitar esta homenagem, e todos os meus pares a aprovaram. Portanto, por

intermédio do Deputado João Leite, deixo o agradecimento aos meus colegas por

estarmos demonstrando um simples reconhecimento de incentivo. Esperamos que

outros possam ter a mesma iniciativa e contribuam com projetos importantes como o

de Inhotim. Muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - O Deputado João Leite, representando o Presidente da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega

ao Sr. Hugo Vocurca, Diretor Executivo do Instituto Inhotim, de placa alusiva a esta

homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “Maior museu de arte

contemporânea a céu aberto do mundo, envolto por um exuberante jardim botânico,

Inhotim impressiona a todos os que o visitam e é motivo de orgulho para quantos

brasileiros o conhecem. Paralelamente, projetos de inclusão social e cidadania que

desenvolve para a população de seu entorno revelam a transcendência do trabalho

da entidade. Em reconhecimento ao significado do Instituto Inhotim para nosso

Estado, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais presta a seus

idealizadores e gestores esta justa homenagem”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Ivair Nogueira, autor do requerimento que

deu origem a esta homenagem, para nos acompanhar na entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
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Palavras do Sr. Hugo Vocurca

Exmos. Srs. Deputado João Leite, representando o Presidente da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho; Deputado

Ivair Nogueira, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem; Breno

Carone, Presidente da Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Paraopeba;

senhoras e senhores, colegas de trabalho, moradores de Brumadinho, boa noite.

É com muita alegria que estamos representando o Inhotim hoje. Estava

comentando com o Deputado Ivair Nogueira que há 15 anos participei de muitos

trabalhos das galerias desta Casa e é com grande satisfação que retornamos após

ver frutificados alguns sonhos da época da Constituinte do Estado, muita luta e

debate. O Estado avançou muito, e é bom retornar às vezes a esta Casa, este palco

de debates, que homenageia de forma tão grandiosa o Inhotim. Infelizmente o

Bernardo não pôde vir, mas merecia estar presente porque, como disse o Deputado

Ivair Nogueira, foi o grande criador, quem sonhou e lutou tanto durante muitos anos

para que o Inhotim chegasse aonde chegou. A luta continua, a pressão continua para

que não paremos de crescer nunca. Esse é o nosso desafio, é o que move o

Bernardo e toda a equipe nessa interação. Não apenas no ambiente, mas, como diz a

placa, transcendendo para toda região, a próxima e as mais distantes. Mas foi

realmente um sonho que transformou uma coleção de arte particular no maior museu

aberto de arte contemporânea do mundo e um jardim no maior jardim botânico do

Brasil, com a maior coleção de palmeiras do mundo em diversidade. Esse sonho

alimenta, e muito. Podemos ver outros frutos aqui. Ouvi a orquestra tocando e

gostaria de agradecer ao maestro e a todos os seus membros. Isso representa a

importância do trabalho que se iniciou há alguns anos, de enorme importância para

nós e para toda a comunidade. São muitas horas e dias dedicados para inserir o

Inhotim na região e realizar esse diálogo para que a coisa aconteça da melhor forma

possível.

Esse sonho que se transformou em realidade, e que continua sendo sonhado,

possibilitou a abertura desse espaço público, que passou do privado para o público.

Talvez por isso o Instituto esteja sendo homenageado hoje. É necessário fazer a

transição de um espaço privado, particular, para um espaço da sociedade. No
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domingo passado, Gilberto Dimenstein disse, na sua coluna na “Folha de S.Paulo”,

que o Inhotim colocou Brumadinho no roteiro Nova Iorque, Londres, Paris e Milão.

Isso é simbólico para quem vive em Inhotim, e muito importante para nós, que

trabalhamos, lutamos e damos o sangue, como cada um aqui presente. Esse sonho

de transformar o bem privado em bem público, ainda sustentado em grande parte por

meio de um mecenato, como aconteceu com a arte contemporânea e o jardim

botânico, por si só merece uma reflexão profunda de nossas autoridades para

fazermos essa transição e continuarmos a dar sustentabilidade ao Inhotim,

perenizando-o, transformando aquele espaço em algo duradouro, eterno. Para isso,

aproveito, não posso deixar de fazê-lo, esta homenagem para conclamar as nossas

autoridades, os nossos Deputados para reduzir o esforço do mecenato, que é

importante, para que seja absorvida, por meio de emendas, a manutenção, a

construção de estradas - como estava discutindo com o Deputado João Leite -, enfim,

a viabilização de acessos. Isso tudo é muito importante para consolidarmos a

transição de um espaço privado para um espaço público. Era esta a mensagem que

gostaria de deixar. Agradeço, mais uma vez, fortemente, esta homenagem. Espero

recebê-los sempre. O Deputado Ivair estava lá outro dia. Convido todos para o nosso

grande evento dia 23, em que serão inauguradas grandes e importantes galerias,

com a expansão do jardim. Então, a partir do dia 23, sintam-se convidados para mais

essa etapa, esse sonho realizado. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a apresentação musical da Banda São

Sebastião, de Brumadinho, que, sob a regência do maestro Anderson Hernany

Cordeiro, apresentará as músicas “Mão de luva”; de Joaquim Naegele, “Sweet child

o’mine”, de Axl Rose, Duff McKagan, Izzi Stradlin e Slash; e “Feitiço da Vila”, de Noel

Rosa.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Hugo Vocurca, Diretor Executivo do Instituto Inhotim; Breno Carone,

Presidente da Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Paraopeba; e

Deputado Ivair Nogueira, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.
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Deveria vir mesmo do Deputado Ivair Nogueira uma iniciativa tão importante como

essa, apoiada pela totalidade dos Deputados da Assembleia Legislativa, já que se

trata de um Deputado importante, do qual tenho tido a honra de ser colega já por

quatro mandatos. Ele tem trabalhado durante todo esse tempo com muita coragem

em favor da população de Minas Gerais. Alegra-me muito estar com ele nesta noite,

durante esta homenagem prestada ao Instituto Inhotim. Gostaria de expressar a

nossa alegria por receber todos vocês na Assembleia Legislativa. O Instituto Inhotim

e toda a população de Brumadinho deram a oportunidade a praticamente 300

Municípios de Minas Gerais de assistirem a essa sessão solene em homenagem a

esse Instituto. Isso faz com que os mineiros tenham mais conhecimento sobre esse

Instituto que honra todos nós.

A partir da provocação feita pelo Sr. Hugo Vocurca, Diretor Executivo do Instituto

Inhotim, a Assembleia Legislativa passou a estar muito atenta a iniciativas tão

importantes para o Estado. Logo haverá a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG -, e acredito que o Deputado Ivair Nogueira estará atento

para que nesse Plano esteja previsto esse importante desenvolvimento integrado da

região onde está inserido o Instituto Inhotim, que é, sem dúvida, uma honra para

todos nós, mineiros. Tenho certeza de que a Assembleia Legislativa dará a sua

contribuição, já que esses documentos legais, o Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado - PMDI -, o PPAG e a Lei Orçamentária, que tratam do planejamento do

Estado de Minas Gerais, passam obrigatoriamente por esta Casa. Então, no segundo

semestre teremos a revisão do PPAG. Já posso enxergar uma emenda do Deputado

Ivair Nogueira, assegurando a importância de inserirmos nesse planejamento um

plano integrado para a região, onde está colocada essa joia para nós mineiros, que é

o Instituto Inhotim.

Passo a ler o pronunciamento do Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da

Assembleia Legislativa: “Ao homenagear o Instituto Inhotim, a Assembleia mineira

expressa o orgulho de todo nosso Estado por abrigar um dos mais importantes

centros de arte contemporânea do mundo e, certamente, o maior do Brasil. O

empreendimento criado em Brumadinho pelo empresário e mecenas Bernardo Paz

reúne uma rara e feliz combinação entre arte e natureza, pois se situa numa área de
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jardins botânicos, dotada de uma preciosa coleção de espécies tropicais. Como se

não bastasse o grande impulso dado à nossa vida cultural e turística, o Instituto

Inhotim representa ainda um modelo inovador de relacionamento com a comunidade.

Nesse sentido, vem atuando, com grande competência, na formação de profissionais

em sua ampla área de atividades e realizando, com crianças e adolescentes, projetos

educativos permanentes. Suas impactantes galerias, espalhadas entre os jardins, são

fruto de uma arquitetura ousada e de grande qualidade, que provoca mais uma

experiência de integração entre as diversas artes e o cenário que, originalmente, se

baseou em projeto de Burle Marx. Aos jovens visitantes é proporcionado um encontro

com educadores, prontos para estabelecer um diálogo sobre as obras expostas e os

autores e formar novos apreciadores dos objetos artísticos, devidamente despertados

para as particularidades do contexto da criação. Os visitantes animam-se também a

retornar, pois Inhotim está permanentemente em transformação, com novos acervos

e novos espaços, além dos experimentos realizados em seus jardins. Pela primeira

vez na história de nosso país, a arte contemporânea vem criando um destino turístico,

inclusive de fluxo internacional. Esse olhar dinâmico sobre nosso tempo e as

vanguardas, sem se refugiar em um elitismo esnobe, mas integrado profundamente à

população que o envolve, vem se mostrando um exemplo pioneiro de inclusão e

cidadania.

Entre as muitas ações patrocinadas para os jovens e adultos, destacam-se as

voltadas para atividades musicais, retomando uma tradição da região de Brumadinho.

Salientam-se também os estudos promovidos sobre a biodiversidade regional, com

levantamentos relacionados à flora e à fauna, abarcando um programa de gestão e

educação ambiental. A presente homenagem, portanto, é um reconhecimento que se

impõe a toda a equipe, de brilhante atuação, comandada por Bernardo Paz,

empreendedor que veio da siderurgia e soube agregar a essa tradicional vocação de

nosso Estado o resgate de outra característica que remonta às nossas raízes. Minas,

que em Ouro Preto e nas demais cidades históricas criou uma expressão própria do

barroco, comandada pelo genial Aleijadinho, marca, em Inhotim, um novo mergulho

na arte, capaz de surpreender o mundo. Somos esteticamente agraciados com

formas atuais da arte e da arquitetura, convivendo com belíssimos jardins capazes de
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explorar, num paisagismo único, a raridade de muitos de nossos vegetais. Mais belo

se torna o impacto de Inhotim aos nossos olhos, quando passamos a saber de suas

práticas de responsabilidade social e ambiental.

A Bernardo Paz, Diretor Executivo do Instituto Inhotim, a Hugo Vocurca e a todos os

colaboradores do projeto, agradecemos por terem dado àquele espaço, tão perto de

Belo Horizonte, tamanho relevo no mapa mundial. Muito obrigado.”

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 10, às 20 horas,

nos termos do edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas,

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

do dia 10/8/2010.). Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2010

ATA

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/7/2010

Às 9h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar e

Carlos Gomes, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os

Deputados Doutor Viana, Sargento Rodrigues, Domingos Sávio e Inácio Franco.

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 debater, em audiência pública, a regularização da atividade

mineradora de extração de Pedra Lagoa Santa, realizada pela Fazenda Pai Bento, no

Município de Funilândia, e discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Leonardo Maldonado

Coelho, Chefe do Núcleo Jurídico da Supram Central, representando o Sr. Ilmar

Bastos Santos, Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada da Secretaria de Meio

Ambiente; Carlos Eduardo Ferreira Pinto, Coordenador das Promotorias de Justiça de

Defesa dos Rios das Velhas e Paraopeba, representando o Sr. Luciano Luz Badini

Martins, Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional às

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

e Habitação; Marcelo Jerônimo Gonçalves, Prefeito Municipal de Pedro Leopoldo;

Sérgio Augusto Dâmaso de Souza, Superintendente do 3º Distrito do Departamento

Nacional de Produção Mineral; Terezinha de Lourdes Moreira Cotta, proprietária da

Mineradora Terezinha de Lourdes Moreira Cotta; Helenice Salomão Bastos, líder

comunitária; e Ivson Rodrigues, chefe da APA Carste de Lagoa Santa, 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
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suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Ademir Lucas - Lafayette de Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.609/2010

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

comemoração do Dia Estadual do Vigilante.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou. Agora, vem o projeto a esta Comissão para

receber parecer quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 102, XV, combinado

com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.609/2010 tem como finalidade instituir o Dia Estadual do

Vigilante, a ser celebrado no dia 20 de junho.

Em sua justificação, o autor da matéria informou que as empresas de segurança

privada surgiram no Brasil na década de 60 e, atualmente, são mais de duas mil, que

geram cerca de 600 mil empregos. Seus trabalhadores, mais conhecidos como

vigilantes, somente tiveram sua atividade profissional reconhecida com a edição da

Lei Federal nº 7.102, de 20/6/83, que regulamentou a exploração do serviço de

segurança privada. A data proposta para se homenagearem os vigilantes é o dia da

publicação da referida lei federal.

Segundo o “site” da Academia de Formação de Vigilantes – Aforvig –, a segurança

privada nasceu em 1820, nos Estados Unidos, quando Allan Pinkerton organizou um

grupo de homens para dar proteção ao então Presidente Abraham Lincoln, criando a
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primeira empresa de segurança privada do mundo. No Brasil, as empresas surgiram

devido ao aumento de assaltos a instituições financeiras, com o objetivo de proteger

patrimônios e pessoas e realizar transporte de valores. Desde então surgiram os

trabalhadores em segurança privada, sob várias denominações, como vigias,

guardiões, rondantes, fiscais de pátio e fiscais de piso, que atuam em

estabelecimentos industriais, comerciais ou residenciais.

Em 1983, foi editada a Lei Federal nº 7.102, que dispõe sobre segurança para

estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento

das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de

valores e dá outras providências. Nos arts. 15 a 19, essa lei cuida da regulamentação

da categoria.

Assim, o vigilante passou a ser reconhecido como o empregado contratado para a

vigilância patrimonial das instituições financeiras e de outros estabelecimentos,

públicos ou privados, bem como para a segurança de pessoas físicas e o transporte

de valores ou de qualquer outro tipo de carga. Para o exercício da profissão, é exigido

que o interessado seja brasileiro, tenha idade mínima de 21 anos, instrução

correspondente à 4ª série do 1º grau, aprovação em curso de formação de vigilante,

em exame de saúde física e mental e em psicotécnico, esteja em dia com suas

obrigações eleitorais e militares e não tenha antecedentes criminais.

Após enfrentarem uma triagem rigorosa, esses profissionais recebem treinamento

adequado para auxiliar as instituições responsáveis pela segurança pública,

garantindo tranquilidade aos cidadãos.

Por essas razões, consideramos meritória a pretensão do projeto de lei em análise

de destacar o dia 20 de junho em homenagem aos vigilantes.

Cabe esclarecer, por fim, que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem como finalidade adequar o texto da proposição à técnica

legislativa.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.609/2010, em

turno único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça .
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Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Rômulo Veneroso.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.727 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.727/2009, de autoria do Deput ado Fábio Avelar, que declara

de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública Aisp 23, 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° 3.727/2009

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública AISP

23, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho Comunitário de Segurança

Pública AISP 23, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 13 de julho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.529 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.529/2010, de autoria do Deput ado Jayro Lessa, que declara

de utilidade pública a Sociedade Protetora dos Animais – Vidanimal –, com sede no

Município de Itabirito, 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° 4.529/2010

Declara de utilidade pública a entidade Vidanimal, com sede no Município de

Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Vidanimal, com sede no

Município de Itabirito.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - João Leite, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.531 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.531/2010, de autoria do Deput ado Tenente Lúcio, que declara

de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Bambuí –

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° 4.531/2010

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de

Bambuí – Consep –, com sede no Município de Bambuí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho Comunitário de Segurança

Pública de Bambuí – Consep –, com sede no Município de Bambuí.

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

Sala das Comissões, 13 de julho de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dimas Fabiano.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2010

ATAS

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

LEGISLATURA EM 10/8/2010

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Sargento Rodrigues - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Braulio Braz - Dalmo

Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Eros

Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - João

Leite - Leonardo Moreira - Neider Moreira - Padre João - Vanderlei Miranda - Walter

Tosta - 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 11, às 9 horas, e para

a especial de amanhã, às 20 horas, nos termos dos respectivos editais de

convocação, bem como para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/7/2010

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever

Lopes, Délio Malheiros e Elmiro Nascimento (substituindo o Deputado Walter Tosta,

por indicação da Liderança do DEM), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a
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reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Elmiro Nascimento

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e tratar de assuntos de

interesse da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios dos Srs. Vanderlei Cupertino Fialho, Presidente da Câmara Municipal de

Coronel Fabriciano, encaminhando cópia de requerimento que solicita informações

desta Comissão quanto ao cumprimento da Lei nº 14.235, de 2002, art. 4º, que

dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de banheiros e bebedouros para os

clientes em estabelecimentos bancários; Marcos Tofani Baer Bahia, Promotor de

Justiça de Defesa do Consumidor, prestando informações relativas ao Requerimento

n° 3.053/2008, da Comissão de Defesa do Consumidor;  Eduardo César Schroder e

Braga, Superintendente do Procon de Juiz de Fora e Secretário Geral do Fórum dos

Procons Mineiros, em que solicita seja indicado um membro desta Comissão para

participar da 17ª Reunião do Fórum dos Procons Mineiros, que se realizará em

13/8/2010; e ofício do Sr. José Antônio Baêta de Melo Cançado, Promotor de Justiça,

publicado no “Diário do Legislativo” em 6/7/2010. O Presidente acusa o recebimento,

em 1º turno, das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a

seguir: Projetos de Lei nºs 4.075/2009 (Deputado Délio Malheiros) e 4.236/2010

(Deputado Adalclever Lopes) e Projeto de Lei Complementar nº 58/2010 (Deputado

Délio Malheiros). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 4.124/2009 com a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1

(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 6.027, 6.214 e 6.215/2010. 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 (5) em que solicita sejam
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encaminhadas à Presidência da Caixa Econômica Federal as notas taquigráficas de

reunião realizada em 2/6/2010, para adoção de medidas que proporcionam maior

segurança e isenção de custos para agentes lotéricos e consumidores; seja

agendada visita desta Comissão ao Procurador-Geral de Justiça, com a finalidade de

tratar questões relativas ao Projeto de Lei Complementar nº 58/2010; seja

encaminhado à Presidência da Caixa Econômica Federal pedido de providências

para restabelecer convênio existente com a Loteria Mineira e, ainda, seja

encaminhada manifestação de repúdio pelo possível fim do convênio firmado com a

Loteria Mineira; seja encaminhado à Cemig, Copasa e concessionárias de serviços

de telefonia do Estado pedido de informações sobre o cumprimento da legislação que

obriga o fornecedor a informar o consumidor sobre quitação de débitos anteriores; em

que solicita seja realizada reunião para discutir, em audiência pública, a situação dos

consumidores que adquiriram apartamentos da Construtora Tenda que correm o risco

de não terem seus imóveis entregues em razão de possível desapropriação para a

construção do novo terminal rodoviário na Capital; Carlin Moura em que solicita seja

realizada reunião para discutir, em audiência pública, os impactos da Portaria nº 387,

de 2008, do Departamento Nacional de Produção Mineral, que determina a troca dos

vasilhames de água mineral a cada três anos; Doutor Viana em que solicita seja

realizada reunião para discutir, em audiência pública, os prejuízos causados ao

mercado mineiro pela operadora de turismo Wege Tours; Sargento Rodrigues em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública desta Comissão em conjunto com

a Comissão de Trabalho, para debater alterações na grade curricular da Faculdade

Pitágoras, que preveem substituição de aulas presenciais por aulas virtuais, bem

como as consequências dessas alterações para alunos e professores. É recebido

requerimento do Deputado Antônio Júlio em que solicita seja realizada reunião

conjunta com a Comissão de Fiscalização Financeira para debater o Projeto de Lei

Complementar nº 58/2010. Em seguida é aprovado o relatório de visita aos Hospitais

Felício Rocho, Vera Cruz, Unidade Unimed Contagem e Betim. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência 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, 10 de agosto de 2010.

Adalclever Lopes, Presidente - Ademir Lucas - Délio Malheiros.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

5/8/2010

Às 9h44min, comparece na Sala das Comissões o Deputado João Leite, membro

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João

Leite, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, declara-

a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a debater

o tema "Ciclo completo de polícia" e a discutir e votar proposições da Comissão. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Denilson

Aparecido Martins, Presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas

Gerais - Sindpol-MG -; Edson José Pereira, Presidente do Sindicato dos Delegados

de Polícia do Estado de Minas Gerais - Sindepominas -; o Maj. PM Márcio Ronaldo

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

Bombeiros de Minas Gerais - AOPMBM -; o Sr. Matscelo Boaz Tarley, Vice-Diretor

Jurídico da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais -

Aspra-PMBM -, representando o Subten. PM Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente dessa

entidade; o Maj. PM Marcello Martinez Hipólito, Assessor da Presidência da

Associação dos Militares Estaduais de Santa Catarina, e os Céis. PM Elias Miler da

Silva e Amauri Meireles, 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 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 agosto de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Rômulo Veneroso.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.235/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Conselho de Segurança Pública Distrital de

Chaveslândia do Município de Santa Vitória – Consep-CHSV –, com sede no

Município de Santa Vitória.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/2/2010 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

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 4.235/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho de Segurança Pública Distrital de Chaveslândia do Município de Santa

Vitória – Consep-CHSV –, com sede no Município de Santa Vitória.

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

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

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

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

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

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

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 33 (ver alteração de

19/5/2010) determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será destinado a entidade sem fins econômicos; e o art. 37 que as atividades dos

seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, no

final deste parecer, a Emenda no 1, que dá nova redação ao art. 1o, a fim de adequar

o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1o de seu estatuto.
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Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 4.235/2010 com a Emenda no 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1o do projeto a seguinte redação:

“Art. 1o – Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Segurança Pública do

Distrito de Chaveslândia – Consep-CHSV –, com sede no Município de Santa

Vitória.”.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Duarte Bechir - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.354/2010

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 Beneficente Presbiteriana Cariru,

com sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/3/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a 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 4.354/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Presbiteriana Cariru, com sede no Município de Ipatinga.

É importante esclarecer que foi apensada ao processo a Ata nº 12 da assembleia

geral da instituição, na qual ficou decidida a alteração de sua denominação para

Associação Beneficente Ipatinga/Nova Esperança – Abine.

Em decorrência disso, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, o

Substitutivo nº 1, com a finalidade de alterar o nome da entidade na proposição e

ressaltamos que a análise exarada a seguir se refere ao estatuto da Abine.
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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, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 25 veda a remuneração de

seus Diretores, Conselheiros e associados; e o inciso III do art. 38 determina 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 4.354/2010 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Ipatinga/Nova Esperança

– Abine –, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Ipatinga/Nova Esperança – Abine –, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Duarte Bechir - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.548/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores da Bocaina, com sede no

Município de Ouro Preto.
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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 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 4.548/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores da Bocaina, 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 o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 6º (ver alteração

estatutária de 25/6/2010) que as atividades dos seus Diretores e associados não

serão remuneradas; e no art. 26, parágrafo único, que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere sem fins

lucrativos.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.548/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Duarte Bechir - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.587/2010

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro de Recuperação Álcool e Drogas Desafio Jovem Maanaim,
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com sede no Município de Itamonte.

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 4.587/2010 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Recuperação Álcool e Drogas Desafio Jovem Maanaim, com sede no Município de

Itamonte, que possui como finalidade promover a melhoria da qualidade de vida das

pessoas com qualquer tipo de dependência química, buscando assegurar-lhes o

pleno exercício da cidadania.

Na consecução de suas metas, mantém estabelecimento destinado ao tratamento e

recuperação dos seus assistidos; orienta e esclarece a sociedade e os familiares

sobre a conduta que se deve adotar para com as pessoas viciadas; realiza programas

para maior divulgação dos malefícios decorrentes do uso de drogas; capacita

recursos humanos para prestar assistência e educação aos dependentes; e articula

com outras entidades do Município e da região medidas que visem assegurar o

ajustamento social e o bem-estar da pessoa dependente.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.587/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2010.

Doutor Rinaldo Valério, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.622/2010

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Filantrópica Padre Osvaldo Gonçalves –

Asfipo –, com sede no Município de Sete Lagoas.

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 determina o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.622/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Filantrópica Padre Osvaldo Gonçalves – Asfipo –, com sede no Município de Sete

Lagoas. Sem fins econômicos, a entidade tem por finalidade prestar assistência às

pessoas com dependência química e promover sua reinserção social.

Para tanto, a instituição desenvolve ações voltadas à prevenção da dependência

química e ao atendimento dos dependentes químicos e seus familiares; encaminha

os codependentes aos grupos de ajuda e ao atendimento psicossocial; direciona os

dependentes químicos para tratamento especializado; firma acordos, convênios e

parcerias com instituições públicas e privadas; propicia a inserção social do

dependente químico e seus familiares.

Como se sabe, o uso abusivo de substâncias químicas é tão grave que se

transformou em 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 4.622/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2010.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.649/2010

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Irmandade Posto Médico Hospitalar de Lagoa Formosa – Hospital

de Lagoa Formosa –, 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 4.649/2010 pretende declarar de utilidade pública a Irmandade

Posto Médico Hospitalar de Lagoa Formosa – Hospital de Lagoa Formosa –, com

sede nesse Município, que tem como finalidade prestar relevantes serviços na área

de saúde aos habitantes locais.

Para a consecução de seus propósitos, disponibiliza assistência médico-hospitalar

para quantos a procurarem, oferecendo atendimento gratuito aos mais carentes;

estimula a educação continuada para médicos e funcionários em geral, com

participação de integrantes do seu corpo clínico e administrativo em eventos técnico-

científicos; mantém e zela pelo Serviço de Arquivo Médio e Estatístico - Samec.

Realiza também os serviços sob a incumbência de: Comissão Interna de Prevenção

de Acidentes - Cipa -; Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO

-; Programa de Controle de Infecção Hospitalar - PCIH -.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.649/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2010.

Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.711/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública o Movimento Gay e Simpatizantes do Vale do Aço – MGS –, com

sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/6/2010 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

Vem agora a proposição a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
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quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.711/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Movimento Gay e Simpatizantes do Vale do Aço – MGS –, 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 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. 24, que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros, bem como as dos associados, não serão

remuneradas; e, no art. 34, 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, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.711/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Duarte Bechir - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.716/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo Valério, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Pro-Civitas dos Bairros São Luís e São
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José, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/6/2010 e encaminhada 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

O Projeto de Lei nº 4.716/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Pro-Civitas dos Bairros São Luís e São José, com sede no Município de

Belo Horizonte.

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

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

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

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

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

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

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 13 que, na

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

congêneres; e no art. 15 que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não

serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.716/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Duarte Bechir - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.723/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Piranguçuense de Artesanato – APA –, com sede

no Município de Piranguçu.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/7/2010 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 4.723/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Piranguçuense de Artesanato – APA –, com sede no Município de

Piranguçu.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 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, no art. 33, determina que as

atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados, são

inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro,

gratificação, bonificação ou vantagem; e, no art. 38, que, em caso de sua dissolução,

o patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere, com

personalidade jurídica, registrada no Conselho Municipal de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.723/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Padre
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João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.727/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária da Capivara – Acocap –, com sede no

Município de Tapira.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/7/2010 e encaminhada 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 4.727/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária da Capivara – Acocap –, com sede no Município de Tapira.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 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. 38 que, na

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

congênere, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica e em funcionamento, ou a

instituição pública; e no art. 40 que seus Diretores, sócios ou voluntários não serão

remunerados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.727/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Padre João - Duarte

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.745/2010

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 Inzo de J’Inkise Luango e

Kaitumbá, com sede no Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/7/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

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 4.745/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Inzo de J’Inkise Luango e Kaitumbá, 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.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 23 veda a

remuneração de seus cargos de direção; e o art. 50 determina que, na hipótese de

sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade social congênere,

registrada no Conselho Municipal de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.745/2010.
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Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Duarte Bechir - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.746/2010

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 o Clube Soroptimista de Uberlândia, com sede no

Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/7/2010 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 4.746/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Clube Soroptimista de Uberlândia, 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 parágrafo único do

art. 14 que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, bonificações ou quaisquer outras

vantagens ou benefícios; e no parágrafo único do art. 28 que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade congênere registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.746/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Duarte Bechir - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.747/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o 56º-MG Grupo Escoteiro São Sebastião – 56º-MG GESS –, com

sede no Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/7/2010 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 4.747/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

56º-MG Grupo Escoteiro São Sebastião – 56º-MG GESS –, com sede no Município

de Uberlândia.

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

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

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

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

entidade é dotada de personalidade jurídica, 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. 12 determina que as

atividades dos Diretores, sócios e mantenedores serão inteiramente gratuitas; e o §

2º do art. 38 dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
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destinado à União dos Escoteiros do Brasil.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.747/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

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

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.753/2010

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 Artística Cultural Coro Emap – ACE –, com

sede no Município de Além Paraíba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/7/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a proposição a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.753/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Artística Cultural Coro Emap – ACE –, com sede no Município de Além

Paraíba.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 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 e Conselheiros não serão remuneradas;
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e no art. 33 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere qualificada nos termos da Lei nº 9.790, de 1999, que

dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins

lucrativos, como organizações da sociedade civil de interesse público – Oscips –,

preferencialmente, que tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.753/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

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

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.754/2010

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 dos Membros do Grupo Vida, com sede no

Município de Rio Pardo de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/7/2010 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 4.754/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Membros do Grupo Vida, com sede no Município de Rio Pardo de

Minas.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

remuneração de seus Diretores e Conselheiros; e o art. 23 determina que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade social

congênere, com a mesma finalidade e registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.754/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

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

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.761/2010

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 da Escola Família Agrícola de Jequeri, com sede no

Município de Jequeri.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/7/2010 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 4.761/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação da Escola Família Agrícola de Jequeri, com sede no Município de

Jequeri.

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

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro
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atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

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

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

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 15

determina que as atividades da diretoria executiva, do conselho fiscal, bem como as

dos sócios e doadores, serão inteiramente gratuitas; e o § 6º do art. 36 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 exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.761/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Duarte Bechir - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.762/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro de Educação Infantil Criança Esperança, com

sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/7/2010 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 4.762/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Educação Infantil Criança Esperança, com sede no Município de Ipatinga.

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. 43 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; e no art. 49 que as atividades dos seus

Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o

recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.762/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

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

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.763/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Cia. Bruta de Teatro, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/7/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a proposição a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.763/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Cia. Bruta de Teatro, 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 dispõe no parágrafo único do art.

30 que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, juridicamente constituída e registrada no Ministério de Educação

e Cultura; e o art. 32 determina que as atividades dos Diretores, Conselheiros e

instituidores, bem como as dos sócios, serão inteiramente gratuitas.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.763/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

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

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.766/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares da

Comunidade Rural da Palestina e Região - Afapare -, com sede no Município de Bom

Jesus do Galho.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/7/2010 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
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O Projeto de Lei nº 4.766/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Agricultores Familiares da Comunidade Rural da Palestina e Região -

Afapare -, com sede no Município de Bom Jesus do Galho.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

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

atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e

no art. 32 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, 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 4.766/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

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

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.768/2010

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 do Parado – ACP –, com sede

no Município de Iapu.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/7/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.768/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Parado – ACP –, com sede no Município de Iapu.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 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, os arts. 21 e 51 determinam

que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade

social congênere, legalmente constituída e registrada, para ser aplicado na mesmas

finalidades da Associação; e o art. 56 veda a remuneração dos membros dos

Conselhos de Administração e Fiscal.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.768/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Duarte Bechir - Padre

João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.369/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe acrescenta

dispositivo à Lei nº 18.185, de 4/6/2009, que dispõe sobre a contratação por tempo

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse

público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da República, a fim de

assegurar reserva de vaga para os portadores de deficiência física.
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Publicado no “Diário do Legislativo” de 19/3/2010, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da matéria, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do

Regimento Interno.

Fundamentação

Pretende-se, por meio da proposição em análise, assegurar aos portadores de

deficiência física o mínimo de 10% das vagas destinadas à contratação por tempo

determinado no Poder Executivo, de que trata a Lei nº 18.185, de 4/6/2009.

A Constituição da República consagra aos portadores de deficiência a prerrogativa

da reserva de percentual de cargos e empregos públicos, nos termos do art. 37,

inciso VIII. Por sua vez, a Carta mineira, nos termos do art. 28, estabelece que a lei

reservará percentual dos cargos e empregos públicos para provimento com portador

de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. É bem verdade que a

Constituição Federal não previu expressamente em seu texto a reserva de vagas

para a contratação temporária, objetivo do projeto, como o fez para a contratação por

meio de concurso público.

A questão da reserva de vagas para portadores de deficiência física na

administração púbica é matéria de profunda discussão no âmbito jurídico. Em

determinado momento, o Supremo Tribunal Federal já adotou a teoria da máxima

efetividade da regra relativa à reserva de vagas para deficientes em concurso público.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 227.299-1/MG, relatado pelo Ministro

Ilmar Galvão, prevaleceu o entendimento da necessidade de conferir concretude

absoluta a esse dispositivo constitucional ainda que o percentual de vagas fosse

inferior a uma vaga. Essa tese foi desconstituída com o julgamento do Mandado de

Segurança nº 26.310, que teve como relator o Ministro Marco Aurélio de Melo,

publicado no “DJ” de 30/10/2007, no qual prevaleceu o entendimento de que a regra

geral é a participação dos candidatos, no concurso público, em igualdade de

condições; todavia, por se tratar de exceção, a reserva de vagas para portadores de

deficiência deve-se fazer nos limites da lei, sendo vedada a possibilidade de,

mediante arredondamento, majorarem-se as percentagens mínima e máxima
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previstas.

Em Minas Gerais, atendendo ao disposto na Constituição Estadual, foi editada a Lei

nº 11.867, de 28/7/95, que reserva percentual de cargos ou empregos públicos, no

âmbito da administração pública do Estado, para pessoas portadoras de deficiência.

Nos termos dessa lei, a administração direta e indireta do Estado está obrigada a

reservar 10% dos cargos ou empregos públicos, em todos os níveis, para pessoas

portadoras de deficiência. Ainda segundo essa lei, sempre que a aplicação desse

percentual resultar em número fracionário, arredondar-se-á a fração igual ou superior

a 0,5 para o número inteiro subsequente e a fração inferior a 0,5 para o número

inteiro anterior.

Também a Lei nº 12.079, de 12/1/96, com a alteração feita em 9/1//2008, dispõe

sobre a possibilidade de 5% de reserva de vagas a pessoas portadoras de deficiência

física para estágio em órgão e entidade da administração pública.

Notadamente com relação aos casos de contratação por tempo determinado, reza a

Magna Carta, nos termos do inciso IX do supracitado art. 37, que a lei estabelecerá

os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade

temporária de excepcional interesse público. Cabe ressaltar, por ser oportuna, a lição

do constitucionalista José Afonso da Silva ao comentar esse inciso:

“’Que lei’? Entendemos que será a lei da entidade contratante: lei federal, estadual,

do Distrito Federal ou municipal, de acordo com as regras de competência federativa.

Não há de ser lei federal com validade para todas as entidades, porque não se lhe

reserva competência para estabelecer lei geral ou especial nessa matéria, com

validade para todas. A autonomia administrativa das entidades não o permite.”

(“Comentário Contextual à Constituição”, Malheiros Editores, 2ª edição, 2006, p. 340.)

Assim sendo, foi editada a Lei Estadual nº 18.185, de 4/6/2009, que dispõe sobre a

contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de

excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da

República.

Dessa forma, a grande reflexão que se impõe na análise da matéria em estudo é se

estamos cuidando de norma atinente ao regime jurídico do servidor ou de norma

referente à inclusão dos deficientes físicos no mercado de trabalho, ainda que
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temporária; e se a falta de previsão constitucional dessa reserva de vagas impediria a

garantia desse direito por via legal. Cumpre-nos frisar que tal reflexão deve ser

norteada pela interpretação sistemática do texto constitucional, de modo que a edição

e a interpretação das normas jurídicas observem os seus princípios fundamentais.

Consideramos que a essência de tal norma não é o estabelecimento de vínculos

entre o servidor e o Estado, mas proporcionar a integração dos portadores de

deficiência. Defender ideal contrário seria, sim, desconsiderar o princípio

constitucional da inclusão dos deficientes em nome de um requisito formalista, que é

a falta de previsão expressa de tal direito aos portadores de deficiência.

Primeiramente, destacamos que a inclusão dos deficientes físicos no mercado de

trabalho, seja na área pública, seja no setor privado, pode ser considerado um

princípio fundamental traçado em diversos dispositivos constitucionais. Além do art.

37, inciso IX , já mencionado, o art. 7º, inciso XXXI, da Carta Republicana, que dispõe

sobre os direitos sociais dos trabalhadores, prevê, entre os critérios de contratação, a

proibição de discriminação de trabalhador portador de deficiência. Ademais, outros

dispositivos do texto constitucional estabelecem direitos aos portadores de deficiência

para garantir-lhes bem-estar e integração social. Cite-se, por exemplo, o § 2º do art.

27 da Carta Federal, que determina que a lei deve dispor “sobre normas de

construção de lougradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos

de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de

deficiência”. Também o art. 244 dispõe sobre regras de proteção ao portador de

deficiência. Assim, ainda que a Constituição Federal não disponha, de forma

expressa, sobre a reserva de vagas para os portadores de deficiência, a falta de tal

previsão não pode ser interpretada como um impedimento para a concessão de tal

direito.

Como bem salienta o ilustre jurista Celso Antônio Bandeira de Melo, em sua obra

intitulada “Eficácia das Normas Constitucionais e Direitos Sociais”:

“A Constituição não é um simples ideário. Não é apenas uma expressão de

anseios, de aspirações, de propósitos. É a transformação de um ideário, é a

conversão de anseios e aspirações em regras impositivas. Em comandos. Em

preceitos obrigatórios para todos: órgãos do Poder e cidadãos”.
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Vale citar que, embora a reserva de vagas para deficientes em contratos

temporários não esteja literalmente prevista na Constituição Federal, vários são os

entes federativos que já vêm adotando tal critério em seus processos seletivos.

Encontramos exemplos no Estado de São Paulo (Edital de processo seletivo

simplificado nº 001/2007); no Estado de Goiás (Edital nº 001/2009 para processo

seletivo público de contratação temporária) e mesmo no nosso Estado, no Município

de Uberlândia (Edital de processo seletivo simplificado para contratação por tempo

determinado para a função de Agente de Apoio Operacional e Oficial e Manutenção

de Reparos).

A lei mineira sobre contratação temporária, Lei nº 18.185, de 2009, prevê casos de

contratação por até três anos, prorrogável por mais três. Por que não defender a

inclusão dos deficientes neste tipo de contratação? A pretensão do projeto de inserir

em nosso ordenamento jurídico a observância ao direito de inclusão dos portadores

de deficiência se mostra preponderante no caso em exame.

Por ser oportuno, transcrevemos parte do voto proferido pelo Desembargador do

Tribunal Regional do Trabalho – TRT– da 21a Região, em julgamento de ação

referente à reserva de vagas para portador de deficiência em empresas prestadoras

de serviço temporário, na qual ele destaca:

“a proteção e garantias aos portadores de deficiência compete à União, aos

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, por lhes incumbir cuidar da saúde e da

assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas portadoras de deficiência

(CF, art. 23, II). Ora, cabe ao Poder Público Federal, nos termos da Lei nº 7.853/89,

conferir a essas pessoas atendimento prioritário e apropriado, a fim de que lhes seja,

efetivamente, assegurado o pleno exercício de seus direitos, bem como sua completa

integração social através do trabalho.

Para a inserção no mercado de trabalho, a proteção se dá no setor público e no

setor privado. (...) ”. E completa:

“Neste diapasão, a contratação de pessoas portadoras de deficiência decorre de

imperativo legal. Logo, não pode ser cotejada a eventual dificuldade para a empresa,

até porque não lhe acarreta nenhum transtorno pois a admissão se fará com

empregado apto. É preciso sobrepujar a visões mesquinhas e monetaristas para dar
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preeminência ao imperativo da solidariedade” (Recurso Ordinário nº 0500-2007-002-

21-00-4, publicado no DJE/RN em 22/7/2008).

Este último ponto citado na decisão transcrita abre questionamento para um outro

aspecto a ser enfrentado, que diz respeito à contradição que, a princípio, pode

ocorrer na compatibilização da contratação temporária do portador de deficiência com

a emergência do serviço, uma vez que esse tipo de contratação é um instrumento de

que o Estado dispõe para acelerar o processo de admissão de pessoas em situações

de urgência. Todavia, a compatibilização da emergência com as comprovações da

deficiência bem como com o tipo que cada limitação que a deficiência traz ao seu

portador podem ser superadas. Certamente, em alguns casos, a urgência ou mesmo

a atribuição do trabalho impedirá a contratação. Tais situações podem, entretanto,

estar previstas no texto da lei. Logicamente, é preciso cautela na construção do texto

legal para prever as exceções a esta regra. Por isso julgamos necessária a

apresentação de substitutivo ao projeto para aperfeiçoá-lo. Para tanto, podemos

inserir tal previsão na lei estadual que trata da reserva de vagas para deficientes em

concurso público, Lei nº 11.867, de 1995, que já contém dispositivos que resolvem tal

problema, estabelecendo que deve ser observada a compatibilidade da deficiência

com o exercício da atividade.

No que concerne à regra da iniciativa, é preciso destacar que o entendimento de

que se trata de norma de inclusão do deficiente exclui a possível alegação de que a

matéria se refere a regras de contratação de servidores públicos, sendo, pois, afeta

ao regime jurídico desses. Não sendo regra atinente ao regime jurídico de servidores,

tem o parlamentar competência para iniciar o processo legislativo.

Ocorre que o projeto propõe alteração na lei estadual de contratação temporária, e

o alcance desta norma envolve, somente, a administração direta, autárquica e

fundacional do Poder Executivo, conforme dispõe, expressamente, o seu art. 1º. Com

efeito, as hipóteses de contratação previstas na Lei nº 18.185, de 2009, são para

atender a situações de atuação típica do Poder Executivo, por meio de seus órgãos,

suas autarquias e fundações, vale dizer o alcance da lei limitou-se ao campo de

autonomia do Poder Executivo.

Por outro lado, conforme já mencionado neste parecer, a Lei nº 11.867, de 1995,
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que reserva percentual de cargos ou empregos públicos para pessoas portadoras de

deficiência, tem aplicação no âmbito da administração pública do Estado; noutras

palavras, não exclui nenhum Poder, entidade ou órgão da sua incidência. Assim,

reafirmamos o nosso entendimento de que o objetivo do projeto de lei pode ser

incluído nesta norma, de modo a unificar a legislação e aplicá-la a todos os Poderes,

sem olvidar o princípio constitucional que tem como fundamento a independência e

harmonia entre os Poderes, cabendo a cada um, privativamente, dispor sobre sua

organização e operacionalidade interna.

Quanto à iniciativa do Estado para dispor sobre a matéria, destacamos que o art.

24, inciso XIV da Constituição Federal estabelece a competência concorrente da

União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre a proteção e integração

social das pessoas portadoras de deficiência. No mais, o art. 23, inciso II, confere a

todos os entes da Federação a competência comum para garantia das pessoas

portadoras de deficiência.

Assim, finalizamos a análise jurídica da matéria defendendo o entendimento de que

tal norma pode ser incluída no nosso ordenamento jurídico. É preciso, entretanto,

elaborar uma norma que seja cercada de todos os cuidados para que a sua aplicação

não represente um dificultador para a utilização do instrumento da contratação

temporária. Propomos, por meio da apresentação do Substitutivo nº 1, que a regra

que garante a reserva de vagas para portadores de deficiência física em contratos

temporários seja incluída na Lei n.º 11.867, de 1995, que trata da reserva de vagas

em caso de concurso público e contém dispositivos que devem ser aplicados à

reserva de vagas em análise.

Por fim, incluímos, no Substitutivo nº 1, preceito que possibilita a inaplicabilidade da

reserva de vagas, desde que esta seja devidamente motivada, quando a urgência da

contratação impedir que seja feito processo seletivo com tempo hábil para apurar a

deficiência e a sua compatibilidade com o exercício da atividade.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.369/2010 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a

seguir.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta dispositivos à Lei nº 11.867, de 28 de julho de 1995, que reserva

percentual de cargos ou empregos públicos, no âmbito da administração pública do

Estado, para pessoas portadoras de deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam acrescentados à Lei nº 11.867, de 28 de julho de 1995, os seguintes

§§ 4º e 5º ao art. 1º e o art. 5º-A:

“Art. 1º – (...)

§ 4º – A reserva de vagas a que se refere o “caput” e o disposto nos § §1º, 2º e 3º

deste artigo aplicam-se à contratação de pessoal por tempo determinado para

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos da

Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009.

§ 5º – A reserva de vagas prevista no § 4º não se aplica às contratações

temporárias de pessoal por tempo determinado para atender a necessidades

decorrentes de calamidade pública e a outras situações que impossibilitem o

processo seletivo simplificado, desde que o ato seja devidamente motivado.

(...)

Art. 5º-A – O disposto nos arts. 3º, 4º e 5º aplica-se à reserva de vagas para

contratação de pessoal por tempo determinado prevista no § 4º do art. 1º.”.

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

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - João Leite - Padre João -

Délio Malheiros.

PARECER PARA 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.701/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 520/2010, 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 Boa Esperança o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/6/2010 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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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 4.701/2010 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Boa Esperança um imóvel com área de 418,75m², situado

nesse Município, registrado sob o nº 14.092, no Livro 2 do Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Boa Esperança.

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

da existência de interesse público devidamente comprovado.

Cabe ressaltar que o parágrafo único do art. 1º do projeto destina o imóvel ao

funcionamento da Policlínica Municipal de Boa Esperança, viabilizando a implantação

de melhorias e a ampliação de sua capacidade operacional, em benefício da

população.

Ainda com o propósito de proteger o interesse coletivo, o art. 2º determina que o

bem reverterá ao patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos contados da

lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação

prevista.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.701/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Inácio Franco - Sebastião Costa - Padre

João.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.135/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.135/2010 tem como

finalidade autorizar a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais –

Fapemig – a alienar os imóveis que especifica.

A proposição foi aprovada, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1 e retorna a

este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art.

102, VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno. Em atendimento ao

disposto no § 1º deste dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.135/2010, na forma aprovada no 1º turno, autoriza a

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Fapemig – a alienar,

por meio de venda, o apartamento nº 102 do Edifício Manaus, situado na Rua

Engenheiro Amaro Lanari, nº 109, no Município de Belo Horizonte; o conjunto

comercial 17-C, localizado no 17º andar do Edifício Conde de Prates, na Rua Líbero

Badaró, nº 293, 1º Subdistrito-Sé, no Município de São Paulo (SP); o prédio situado

na Rua Cláudio Manoel, nº 1.205, no Município de Belo Horizonte; o prédio situado na

Rua Paraíba, nº 641, no Município de Belo Horizonte; e o prédio situado na Rua

Gonçalves Dias, nº 46/48, no Município do Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com o parágrafo único do art. 1º, os recursos provenientes das

alienações serão destinados ao atendimento dos fins institucionais da Fapemig,

observado o disposto no art. 44 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000,

que veda sua utilização para o financiamento de despesa corrente, salvo se

destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores

públicos.

Cabe observar ainda que o art. 2º estabelece que as vendas serão precedidas de

avaliação e licitação, na modalidade concorrência, exigência da legislação vigente

para a efetivação de alienação de bens públicos, a cargo de comissão a ser

designada pelo Presidente da Fapemig, ressaltando-se que cópia dos laudos de

avaliação dos imóveis formam apensados ao projeto de lei em análise.

É importante destacar que a alienação de patrimônio público estadual somente

pode ser realizada com autorização desta Assembleia Legislativa, por exigência do
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art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que

institui normas para licitações e contratos da administração pública; e do § 2º do art.

105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro

para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,

dos Municípios e do Distrito Federal.

Em decorrência dessas considerações, constata-se que o projeto de lei em análise

se encontra de acordo com os preceitos legais que tratam sobre a matéria, não

representa despesas para o erário nem acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.135/2010, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Agostinho Patrus Filho, relator - Ademir Lucas - João

Leite.

PROJETO DE LEI Nº 4.135/2010

(Redação do Vencido)

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

a alienar, por meio de venda, os imóveis que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Fapemig – autorizada a alienar, por meio de venda, os seguintes imóveis:

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

Lanari, nº 109, no Município de Belo Horizonte, constituído pelos lotes nºs 24 e 25 da

quadra 73 da ex-Colônia Adalberto Ferraz e registrado sob o nº 5.112, no Livro 2, no

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

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

na Rua Líbero Badaró, nº 293, 1º Subdistrito-Sé, no Município de São Paulo (SP),

registrado sob o nº 39.986, no Livro 2, no Cartório do 4º Ofício de Registro de Imóveis

de São Paulo;

III - prédio situado na Rua Cláudio Manoel, nº 1.205, no Município de Belo

Horizonte, em partes dos lotes nºs 18 e 24 da quadra 18 da 5ª seção urbana, e
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registrado sob o nº 26.929, no Livro 2, no Cartório do 3º Ofício de Registro de Imóveis

de Belo Horizonte;

IV - prédio situado na Rua Paraíba, nº 641, no Município de Belo Horizonte,

formado pelo lote nº 10 da quadra 27 da 5ª seção urbana e registrado sob o nº

39.679, no Livro 2, no Cartório do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte;

e

V - prédio situado na Rua Gonçalves Dias, nº 46/48, no Município do Rio de Janeiro

(RJ), e registrado sob o nº 70.527, no Livro de Registro Geral, no Cartório do 2º Ofício

de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro.

Parágrafo único - Os recursos provenientes da alienação dos imóveis relacionados

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

observado o disposto no art. 44 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio

de 2000.

Art. 2º – As vendas de que trata esta lei serão precedidas de avaliação e licitação,

na modalidade concorrência, a cargo de comissão a ser designada pelo Presidente

da Fapemig.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.475 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.475/2010, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação do Circuito Turístico Serras Verdes do Sul

de Minas, com sede no Município de Extrema, 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° 4.475/2010

Declara de utilidade pública a Associação do Circuito Turístico Serras Verdes do

Sul de Minas, com sede no Município de Extrema.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação do Circuito Turístico

Serras Verdes do Sul de Minas, com sede no Município de Extrema.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - João Leite, relator - Ademir Lucas.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 4.687/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a ceder, a título oneroso, direitos creditórios originários de créditos

tributários ou não tributários ou integrantes de carteiras de ativos diversos e demais

créditos de propriedade do Estado de Minas Gerais.

A proposição, preliminarmente, foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Em seguida o projeto foi apreciado por esta Comissão, que opinou pela sua

aprovação com a Emenda nº 1, que apresentamos.

Incluído na ordem do dia em Plenário, o projeto recebeu, na fase de discussão, a

Emenda nº 2, que vem a esta Comissão para receber parecer, nos termos do § 2º do

art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise permite que o Poder Executivo possa ceder, a título

oneroso, à empresa Minas Gerais Participações S.A. – MGI – ou ao Fundo de

Investimento em Direitos Creditórios – FIDC –, de acordo com as normas da

Comissão de Valores Mobiliários – CVM –, direitos creditórios, tributários ou não, e

carteiras de ativos e créditos da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais –

MinasCaixa –, Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A. – Credireal – e Banco do

Estado de Minas Gerais – Bemge.

A Emenda nº 2 visa a limitar o montante global de créditos cedidos em um exercício

financeiro a 7% da receita corrente líquida. Tal emenda compromete o projeto de lei

como um todo, uma vez que o objetivo é arrecadar recursos públicos com a cessão
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onerosa de títulos. O percentual limita o valor total da arrecadação.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda nº 2 ao Projeto de Lei n°

4.687/2010.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2010.

Inácio Franco, Presidente - João Leite, relator - Ademir Lucas - Agostinho Patrus

Filho.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 2 A 4 AO PROJETO DE LEI Nº 4.699/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a negociar 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 29/11/95, e da Resolução nº 2.238, de

31/1/96, do Banco Central do Brasil, regidos pelas normas específicas ditadas pelo

Conselho Monetário Nacional – CMN – e dá outras providências.

A proposição, preliminarmente, foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1, que apresentou.

Em seguida o projeto foi apreciado por esta Comissão, que opinou por sua

aprovação com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Incluído na ordem do dia em Plenário, o projeto recebeu, na fase de discussão, as

Emendas nºs 2 a 4, que vem a esta Comissão para receber parecer, nos termos do §

2º do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento visa estabelecer critérios para que o Estado possa

regularizar os créditos de natureza agrícola securitizados, por ele adquiridos no

processo de privatização do Bemge e do Credireal, que se encontram em situação de

inadimplência.

A Emenda nº 2 tem por objetivo autorizar ao Poder Executivo a promoção da
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liquidação de dívidas de natureza agrícola pelo mesmo valor financeiro dos bens

passíveis de penhora dos devedores, desde que sejam realizadas de acordo com as

práticas e regulamentações bancárias das respectivas instituições, tenham sido

objeto de ação judicial, os recursos tenham sido liberados por meio de fundos

constitucionais de financiamento e tenham sido aplicados conforme previsto nos

contratos. Consideramos que a Emenda nº 2 contribui de forma efetiva para o

aperfeiçoamento deste projeto.

Já a Emenda nº 3 visa a autorizar o Poder executivo a estabelecer mecanismos que

permitam a prorrogação das parcelas vencidas, mediante análise caso a caso, na

hipótese da incapacidade do devedor de comercialização dos seus produtos,

frustração de safras ou outros fatores adversos. Entendemos que a Emenda nº 3

contribui efetivamente para melhoria do projeto em pauta.

A Emenda nº 4 tem por objetivo reduzir os honorários advocatícios nas ações de

execução dos créditos ajuizados pelo Estado a 1,5% e limitando o percentual a 3%

quando houver embargo ou ação visando a desconstituição ou a revisão desses

créditos. Tal medida vem ao encontro da regularização dos créditos referenciados

neste projeto.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Emendas nºs 2 a 4 ao Projeto de

Lei n° 4.699/2010.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Ademir Lucas, relator - Agostinho Patrus Filho - João

Leite.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 10/8/2010, as seguintes comunicações:

Do Deputado Mauri Torres notificando o falecimento do Sr. Cristovan Ferreira,

ocorrido em 3/8/2010, em Barão de Cocais. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz notificando o falecimento do Sr. Antônio Gomes

dos Reis, ocorrido em 5/8/2010, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres notificando o falecimento do Sr. Edirlei Márcio Moreira
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Lacerda, ocorrido em 4/8/2010, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2010

ATA

ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 11/8/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana e João Leite

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

Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº 63/2010 - Projeto de Lei

Complementar nº 65/2010 - Projetos de Lei nºs 4.834 a 4.838/2010 - Requerimentos

nºs 6.561 a 6.565/2010 - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Weliton Prado - Sargento Rodrigues - Ademir

Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Arlen Santiago - Chico Uejo - Délio Malheiros - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Getúlio

Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair

Nogueira - João Leite - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza

Lara - Padre João - Rômulo Veneroso - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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
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- O Deputado Doutor Ronaldo, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- A Deputada Gláucia Brandão, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.157/2010 , do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Geraldo Flávio Vasques, Procurador-Geral de Justiça em exercício,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.475/2010, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Valdez Leite Machado, Desembargador, dando ciência de voto de

congratulações com os Deputados Alberto Pinto Coelho e Durval Ângelo pela

realização do debate público “Desapropriação e indenizações na Cidade Industrial: 70

anos de impasse”, o qual foi proposto pela Desembargadora Evangelina Castilho

Duarte e inserido em ata de sessão da 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça.

Da Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Desenvolvimento Social,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.276/2010, da Comissão de

Participação Popular.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Secretário de Governo, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 3.484/2010, em atenção a pedido da Comissão de

Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.484/2009.)

Do Sr. João Carlos Minchillo, Prefeito Municipal de Guaranésia, agradecendo o

convite para a reunião especial em homenagem ao jornal “A Folha Regional”.

Do Sr. Lair Alberto Soares Krähenbühl, Presidente do Fórum Nacional de

Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano, encaminhando o documento

“Agenda Nacional de Habitação”. (- À Comissão do Trabalho.)

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.236/2010 , da Comissão de Turismo.

Do Sr. Antônio Henrique Franco Lopes, Promotor de Justiça, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 6.432/2010, da Comissã o de Direitos Humanos.
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Do Sr. André Freire de Carvalho Venâncio, Superintendente de Relações

Institucionais (substituto) da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel -, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.234/2009 , do Deputado Weliton Prado.

Da Sra. Ivane S. Furtado, Chefe da Assessoria Parlamentar (substituta) do

Ministério da Justiça, prestando informações relativas ao Requerimento n°

5.920/2010, do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. João Francisco Goulart dos Santos, Diretor do Departamento de Execução e

Avaliação do PNSP (substituto), da Secretaria Nacional de Segurança Pública,

encaminhando relação de convênios entre o Ministério da Justiça e a Secretaria de

Governo. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

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

Da Sra. Maria Tereza de Fátima, Secretária Executiva do Governador do Estado,

agradecendo o convite para que este participe da abertura do fórum técnico

“Segurança pública: drogas, criminalidade e violência” e dando ciência do nome de

seu representante no evento.

Da Sra. Paula Fontelles do Valle, Gerente-Geral de Competição (substituta) da

Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel -, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 6.214/2010, do Deputado Weliton Pra do.

Do Sr. Olavo Machado Junior, Presidente da Fiemg, agradecendo voto de

congratulações formulado por esta Casa, em atenção a requerimento do Deputado

Dinis Pinheiro, por sua posse no referido cargo.

Da Sra. Luciana M. Ribeiro, da Superintendência Central de Política de Recursos

Humanos da Secretaria de Planejamento, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 6.337/2010, da Deputada Ana Maria R esende.

O Sr. Presidente - A Presidência anuncia a todos que, no último dia 6,

aniversariaram os Deputados Antônio Carlos Arantes e Gilberto Abramo; hoje é

aniversário do Deputado Duarte Bechir e, amanhã, do Deputado Antônio Júlio.

Desejamos a todos muita luz na vida particular, profissional e na missão da vida

pública.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições
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O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 63/2010

Altera a Constituição do Estado vedando a nomeação ou a designação para os

cargos que menciona daqueles considerados inelegíveis nos termos da legislação

federal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 23 da Constituição do Estado o seguinte § 2º,

passando o parágrafo único a § 1º:

“Art. 23 - (...)

§ 2º - Lei complementar disporá sobre as condições para o provimento de cargos e

empregos de direção nas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de

economia mista estaduais, vedada a nomeação ou a designação daqueles

considerados inelegíveis para qualquer cargo, nos termos da legislação federal.”.

Art. 2º - O “caput” do art. 93 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação, ficando acrescentado a esse artigo o § 4º:

“Art. 93 - O Secretário de Estado será escolhido entre brasileiros maiores de vinte e

um anos de idade, no exercício dos direitos políticos, vedada a nomeação daqueles

considerados inelegíveis para qualquer cargo, nos termos da legislação federal.

(...)

§ 4º - As mesmas condições e vedações previstas no “caput” desse artigo aplicam-

se à nomeação para os cargos de Secretário Adjunto, de Subsecretário de Estado e

de outras autoridades que detenham, nos termos da lei, “status” idêntico ou

equiparado ao de Secretário de Estado, ao de Secretário Adjunto ou ao de

Subsecretário de Estado.”.

Art. 3º - É vedada a inclusão em lista tríplice a ser submetida ao Governador do

Estado, para a escolha e nomeação de autoridades nos casos previstos nesta

Constituição, daqueles considerados inelegíveis para qualquer cargo, nos termos da

legislação federal.

Art. 4º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2010.
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Alencar da Silveira Jr. - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Carlin Moura -

Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Durval

Ângelo - Getúlio Neiva - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - José

Henrique - Lafayette de Andrada - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes - Rômulo

Veneroso - Sávio Souza Cruz - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Justificação: O Brasil assistiu, com a sanção, em 4/6/2010, da Lei Complementar

Federal nº 135, a um grande avanço no sentido da consolidação de um Estado

Democrático de Direito que se fundamente no respeito aos princípios e valores éticos

e morais de seu povo. Essa lei complementar, também denominada Lei da Ficha

Limpa, incluiu entre as hipóteses de inelegibilidade aquelas que visam a proteger a

probidade administrativa e a moralidade no exercício dos mandatos eletivos.

A proposta de emenda à Constituição ora apresentada, compatível com a

competência legislativa do Estado Federado, determina a aplicação dos mesmos

princípios éticos quando da escolha de dirigentes de órgãos e entidades públicas

estaduais. O respeito à ética e à probidade não pode ser considerado atributos de um

único Poder, o Legislativo, mas deve ser o elemento norteador de toda a atividade do

poder público. Assim, as alterações propostas na Constituição Estadual têm como

objetivo assegurar que os principais responsáveis pela condução administrativa do

Estado, tal como os representantes eleitos, sejam escolhidos entre cidadãos com

comprovada ficha limpa perante a sociedade. Dada a relevância da proposta,

contamos com o apoio das Deputadas e dos Deputados para sua rápida aprovação

nesta Casa Legislativa.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 65/2010

Regulamenta a licença para beneficiários da previdência social.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 6º da Lei Complementar nº 64, de 25 de março

de 2002, o seguinte § 2º, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º:

“§ 2º – Os não optantes mencionados no art. 48 da Lei Federal nº 8.935, de 18 de
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novembro de 1994, para obter licença de tratamento de saúde ou licença por

interesses particulares, não precisam submeter-se às exigências do funcionário

público, ficando, porém, no prazo daquela sem ônus para o Estado.”.

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2010.

Lafayette de Andrada

Justificação: A legislação estadual ficou omissa no tocante ao direito de licença por

interesses particulares em relação aos tabeliães e outros serventuários da Justiça

resultando numa distorção que precisa ser corrigida.

Este projeto de lei pretende resolver o assunto sem que haja ônus para o Estado,

tendo sido, aliás, objeto de manifestações públicas do Deputado Federal Bonifácio de

Andrada e do tabelião do Município de Ubá, Dr. Aimar dos Santos Ribeiro, que em

reunião pública debatendo o assunto defenderam esse justificado ponto de vista.

Aliás, somos aqueles que julgam que implicitamente esse direito é assegurado a

todos que trabalham pelo poder público, visto que a legislação federal de hoje e a do

passado sempre asseguraram essa prerrogativa para todos.

Daí a importância deste projeto de lei, que, uma vez aprovado, resolverá uma

questão de alta relevância para um segmento importante do poder público do Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública, para

parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.834/2010

Declara de utilidade pública a Associação Projeto Meninas de Dora, 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 Projeto Meninas de Dora,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2010.

André Quintão

Justificação: A Associação Projeto Meninas de Dora, com sede na Rua José

Santiago da Silva, nº 144, Bairro Maria Goretti, em Belo Horizonte, é uma instituição

beneficente e filantrópica, sem fins lucrativos e sem caráter religioso. Tem por
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finalidade o atendimento a crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Atua nas áreas

de assistência social, inserção no mercado de trabalho, meio ambiente e formação da

cidadania.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se formalmente

instruído, conforme as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

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

projeto 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 4.835/2010

Declara de utilidade pública a Fundação Vale do Gorutuba de Nova Porteirinha -

Funvale -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Vale do Gorutuba de Nova

Porteirinha - Funvale -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2010.

André Quintão

Justificação: A Fundação Vale do Gorutuba de Nova Porteirinha - Funvale -, com

sede na Av. Tancredo de Almeida Neves, nº 302, “F”, nesse Município, é uma

instituição beneficente e filantrópica, sem fins lucrativos e sem caráter religioso. Tem

por finalidade o atendimento a crianças e adolescentes, nas áreas de assistência

social, segurança alimentar, cultura e inserção no mercado de trabalho.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se formalmente

instruído, conforme as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

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

projeto 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.
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PROJETO DE LEI Nº 4.836/2010

Declara de utilidade pública a Associação Universidade Ativa, 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 Universidade Ativa, com

sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2010.

Juninho Araújo

Justificação: A Associação Universidade Ativa, com sede no Município de Belo

Horizonte, é uma entidade civil, sem fins lucrativos e de duração por tempo

indeterminado. Sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelo

exercício de suas funções. Tem por finalidade realizar eventos culturais que

promovam ações voltadas para a integração de diferentes classes sociais, bem como

planejar, desenvolver e realizar, a partir de uma perpectiva acadêmica, a gestão de

projetos sociais e culturais destinados a comunidades com baixo IDH, mobilizando

estudantes e professores universitários, lideranças comunitárias, autoridades,

intelectuais e empresários de uma forma geral.

Portanto, por ser de suma importância, conto com o apoio dos nobres colegas para

a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.837/2010

Declara de utilidade pública o Instituto Dr. Antônio Jacob da Paixão Carneiro, com

sede no Município de Ubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Dr. Antônio Jacob da Paixão

Carneiro, com sede no Município de Ubá.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2010.
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Braulio Braz

Justificação: O Instituto Dr. Antônio Jacob da Paixão Carneiro, entidade sem fins

lucrativos, em funcionamento desde 2006, tem por finalidades manter programas de

assistência e promoção à saúde; realizar campanhas educativas dirigidas aos

usuários da saúde pública; firmar convênios com órgãos públicos e privados,

entidades municipais, estaduais, federais, autarquias, sindicatos e associações

congêneres; promover o desenvolvimento econômico e social; combater a fome e a

pobreza; promover a integração ao mercado de trabalho; proteger a família, a

maternidade, a infância, a adolescência e a velhice; atuar na defesa do meio

ambiente; promover o voluntariado, a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a

democracia e outros valores universais; além de promover encontros, debates,

seminários e congressos visando somar conhecimentos em prol do desenvolvimento

comunitário e social do Município.

Sendo meritório e de relevância social o trabalho prestado pelo Instituto Dr. Antônio

Jacob da Paixão Carneiro, contamos com a anuência dos nobres pares à aprovação

deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.838/2010

Declara de utilidade pública o Asilo São Francisco de Assis da SSVP, Obra Unida à

Sociedade de São Vicente de Paulo - SSVP -, com sede no Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Francisco de Assis da

SSVP, Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo - SSPV -, com sede no

Município de Formiga.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2010.

Inácio Franco

Justificação: O Asilo São Francisco de Assis da SSVP, Obra Unida à Sociedade de

São Vicente de Paulo - SSVP -, com sede no Município de Formiga, é uma
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associação civil de direito privado, beneficente, sem fins lucrativos, que tem por

finalidade a prática da caridade cristã no campo da assistência social e da promoção

humana, visando especificamente abrigar pessoas idosas, em condições de saúde

física e mental, proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual, social e

espiritual.

Além disso, o Asilo São Francisco de Assis preenche todos os requisitos legais para

a declaração de utilidade pública.

Pelos relevantes serviços prestados à sociedade, nada mais justo do que a

concessão do título de utilidade pública à entidade e o apoio do poder público para a

continuidade da sua importante atuação no Estado.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.561/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Ministério Público Federal em Minas Gerais por sua

inclusão no polo ativo de ação civil pública que objetiva transferir o tráfego de cargas

pesadas da BR-381 para a Estrada de Ferro Vitória-Minas.

Nº 6.562/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao DER-MG pedido de providências com vistas a incluir o

Município de Taquaraçu de Minas no Proacesso ou no programa Links Faltantes para

a pavimentação do trecho que liga o Município à MG-020. (- Distribuídos à Comissão

de Transporte.)

Nº 6.563/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia de Uberaba pedido de providências para

apurar as denúncias de formação de quadrilha no Hospital São Domingos, nesse

Município, a qual teria vitimado cerca de 18 pessoas desde abril deste ano. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.564/2010, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para o envio a esta Casa de

proposição com o fim de regulamentar a aposentadoria especial dos servidores
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estaduais em conformidade com o art. 40, § 4º, da Constituição da República. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.565/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências com vistas à

adoção de medidas urgentes para sanar os problemas ambientais do Município de

São Sebastião do Paraíso, especialmente a poluição dos Córregos Liso e Sapé. (- À

Comissão de Meio Ambiente.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar esta parte da reunião à

realização do fórum técnico “Segurança pública: drogas, criminalidade e violência”.

- A ata dessa solenidade será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Estão reabertos os nossos trabalhos

ordinários.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a especial de logo

mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a especial de

amanhã, dia 12, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária

também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia

anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.712/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Franciscana de Educação Social, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/6/2010 e distribuída às
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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 4.712/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Franciscana de Educação Social, 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. 23 que as

atividades dos seus Diretores não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o

recebimento de vantagens ou benefícios, a qualquer forma ou título; e no art. 45 que,

na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá à entidade Casa

de Santo Antônio ou, na sua falta ou impossibilidade legal, a instituição congênere,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, no

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a

finalidade de adequar a denominação da entidade ao consubstanciado no art. 1º de

seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.712/2010 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
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“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Franciscana de

Educação e Assistência Social, com sede no Município de Belo Horizonte.”.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Sebastião Costa - Duarte

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.714/2010

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 São Miguel Arcanjo, com sede no

Município de Divinópolis.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/6/2010 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 4.714/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação São Miguel Arcanjo, com sede no Município de Divinópolis.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 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. 13, parágrafo

único, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros não são remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, bonificações ou quaisquer outras

vantagens ou benefícios; e, no art. 25, parágrafo único, que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade congênere registrada no
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Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.714/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Duarte Bechir - Sebastião Costa - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.722/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 533/2010, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação à escola

estadual situada no Município de São Roque de Minas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/7/2010 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 4.722/2010 tem por escopo dar a denominação de Escola

Estadual Professora Izaura de Oliveira Vilela à escola estadual situada no Distrito de

São José do Barreiro, no Município de São Roque de Minas.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão enumeradas no art. 22 da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do

art. 25, que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadrem no campo privativo
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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 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 homenagem, 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° 4.722/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

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

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.725/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública o Meridional Esporte Clube, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/7/2010 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 4.725/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Meridional Esporte Clube, com sede no Município de Ipatinga.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas 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. 65 que,

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

entidades filantrópicas de utilidade pública; e no art. 75, que os seus dirigentes não

serão remunerados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.725/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Duarte Bechir - Sebastião Costa - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.728/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Marcus Pestana, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo instituir o Dia Estadual do Antigomobilismo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/7/2010 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 4.728/2010 tem como finalidade instituir o Dia Estadual do

Antigomobilismo, a ser comemorado, anualmente, no dia 28 de outubro.

Em sua justificação, o autor do projeto ressalta que a prática do antigomobilismo

está associada à preocupação de preservar a história por meio do conhecimento

acerca dos veículos de diversas épocas. Atualmente existem mais de 10 mil

praticantes identificados, o que configura um movimento com possibilidades cada vez

maiores de contribuir para a preservação da memória do povo brasileiro e o resgate

de seu passado.

O projeto dispõe sobre matéria inserida na competência legislativa do Estado,

segundo o § 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 enquadrem 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 de que trata a proposição sob comento. Portanto, a qualquer

membro deste Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo no caso

em apreço.

Conclusão

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

Projeto de Lei nº 4.728/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - João Leite, relator - Padre João - Délio Malheiros.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.733/2010

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 de Proteção à Infância - Lactário São José,

com sede no Município de Além Paraíba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/7/2010 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 4.733/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Proteção à Infância - Lactário São José, com sede no Município de

Além Paraíba.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 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. 4º, parágrafo

único, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros não são remuneradas; e,

no art. 13, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá

ao Hospital São Salvador e ao Asilo Ana Carneiro, entidades sediadas no Município

de Além Paraíba.

Por fim, apresentamos na parte conclusiva deste parecer a Emenda nº 1, que dá

nova redação ao art. 1º, adequando 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 4.733/2010 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção à Infância

de Além Paraíba – Lactário São José –, com sede no Município de Além Paraíba.”.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Duarte Bechir, relator - Padre João - Sebastião
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Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.738/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a entidade Trabalho de Recuperação Ecológica Educacional

Voluntário Organizado – Treevo –, com sede no Município de Planura.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/7/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.738/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Trabalho de Recuperação Ecológica Educacional Voluntário Organizado –

Treevo –, com sede no Município de Planura.

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

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

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

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

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

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

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 4º determina que as

atividades dos conselhos diretor e fiscal, da secretaria executiva e dos associados

são inteiramente gratuitas; e o art. 28 dispõe que, no caso de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a instituições similares registradas no

Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 4.738/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Duarte Bechir - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.741/2010

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 Comercial e Empresarial de Piumhi - Acep

-, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/7/2010 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 4.741/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comercial e Empresarial de Piumhi – Acep –, 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, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 32 determina que os

membros de sua diretoria, do conselho fiscal e das comissões exercerão suas

funções de maneira totalmente gratuita; e o art. 102 dispõe que, no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

legalmente constituída, para ser aplicado com as mesmas finalidades da Associação.
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Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.741/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Duarte Bechir - Sebastião Costa - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.755/2010

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 dos Idosos de Rubim – Acir –,

com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/7/2010 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 4.755/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Idosos de Rubim – Acir –, 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. 27 veda a

remuneração de seus Diretores, Conselheiros e instituidores; e o art. 30 determina

que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade

congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de
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Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.755/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

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

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.757/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Lar dos Idosos Pedro Diniz, com sede no Município de

Esmeraldas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/7/2010 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 4.757/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar

dos Idosos Pedro Diniz, 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 art. 35 do estatuto constitutivo da instituição determina, no inciso II,

que as atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores,

benfeitores ou equivalentes não são remuneradas; e, no inciso III, que, na hipótese
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de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, preferencialmente vinculada à

Sociedade de São Vicente de Paulo e sediada no Município de Esmeraldas, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.757/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Duarte Bechir - Sebastião Costa - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.764/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Cegos –

Aspac –, com sede no Município de Lavras.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/7/2010 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 4.764/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Cegos – Aspac –, com sede no Município

de Lavras.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, 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 parágrafo único do

art. 34 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade com objetivos semelhantes aos da Associação dissolvida; e no

art. 35 que as atividades dos seus diretores não serão remuneradas, a qualquer título.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.764/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Duarte Bechir - Sebastião Costa - Padre

João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.666/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição das Alagoas o imóvel

que especifica.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/8/2009 e distribuída às

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

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 15/9/2009, a relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência à

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

a alienação pretendida.

De posse da resposta, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.666/2009 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Conceição das Alagoas imóvel com área de 10.000m², situado na

localidade de Olarias, nesse Município, e registrado sob o nº 29.923, a fls. 358 do

Livro 79, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Uberaba.
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O art. 18 da Constituição mineira exige a autorização legislativa para a alienação de

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

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

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

subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Assim, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o bem será utilizado

para funcionamento da Escola Municipal Governador Valadares, para atender à

demanda escolar, de acordo com o interesse da população de Conceição das

Alagoas.

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 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.

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

Nota Técnica nº 458/2010, posicionou-se favoravelmente à transferência de domínio,

levando em conta que o Estado não possui projetos sociais para a área e que a

alienação possibilitará ao Município a implementação de obras de melhorias na

unidade escolar.

Entretanto, solicita sejam alterados os dados cadastrais do imóvel, razão pela qual

apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.666/2009 com a Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Substituam-se, no art. 1º, os termos “a fls. 358 do Livro 79” por “a fls. 8 do Livro 3-

AF”.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Délio Malheiros - João

Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.036/2009
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar nova redação ao inciso II do § 1o do art. 2º da Lei nº 15.176, de 16/6/2004, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ibirité o imóvel que especifica, e

dá outras providências.

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

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

Vem agora a esta Comissão, a quem compete examiná-la preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, inciso III,

alínea “a”, do Regimento Interno.

Em 9/2/2010, o projeto foi baixado em diligência à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão, a fim de que se manifestasse sobre a alteração pretendida.

Atendida a solicitação, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

A Lei nº 15.176, de 2004, autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ibirité

imóvel com área de 550.550m², situado na localidade de Barreirinho, nesse

Município, para que, em área de 5.624,30m2, fosse edificada uma unidade escolar e,

na parte remanescente, com área de 544.925,70m2, fosse regularizado o domínio de

posseiros. Em seu art. 2o, § 1o, essa norma estabelece como requisitos para a

regularização que o posseiro seja carente (inciso I) e que detenha a posse do imóvel

há, pelo menos, 10 anos (inciso II).

Determina ainda a referida lei, nos arts. 3o e 4o, que as partes do imóvel destinadas

à edificação de unidade escolar e à regularização de posseiros reverterão ao

patrimônio do Estado se, findos os prazos de três e cinco anos, respectivamente,

contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhes tiverem sido dadas as

destinações previstas.

O projeto de lei em análise dá nova redação ao inciso II do § 1o do art. 2º da Lei nº

15.176, a fim de alterar o tempo de posse do imóvel necessário para a obtenção de

sua titularidade. A posse teria que ocorrer a partir de data anterior a 1º/1/2008, e não

mais há, pelo menos, 10 anos.
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Isso porque, como justifica o autor da proposição, iniciados os trabalhos de

regularização, o governo federal deu início ao Programa de Regularização Fundiária,

em 1o/1/2008, com vistas a urbanização nos moldes do Estatuto da Cidade, ficando

evidenciada a necessidade de se adequar a legislação estadual à realidade fática,

alterando-se a data de posse do imóvel, cujo corte recomendável passou a ser

1o/1/2008.

Além disso, a proposição altera os prazos para o cumprimento das destinações

previstas, prorrogando-os por quatro anos a partir da data da publicação da futura lei,

o que é decorrência natural da alteração anterior.

Chamada a se manifestar sobre a matéria, a Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão, por intermédio da Nota Técnica nº 407/2009, mostrou-se favorável à nova

redação proposta pelo Projeto de Lei nº 4.036/2009, considerando que tal alteração

beneficia a população alvo do Programa de Regularização Fundiária no Município.

Por essas razões, não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.036/2009.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - João Leite - Délio

Malheiros.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.718/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 529/2010, 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 Pequi o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/7/2010 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.
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Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 4.718/2010 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Pequi imóvel com área de 10.000m², situado na localidade de Soledade

de Pequi, nesse Município, registrado sob o nº 20.075, a fls. 93 do Livro 3-V, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pará de Minas.

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 interesse público devidamente comprovado.

Com esse propósito, o parágrafo único do art. 1º do projeto destina o imóvel ao

funcionamento da Escola Municipal de Soledade, atendendo à demanda da

administração municipal e beneficiando a população local, especialmente o segmento

estudantil.

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

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 4.718/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

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

Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.719/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 530/2010, 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 Campanário o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/7/2010 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 4.719/2010 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Campanário imóvel com área de 10.000m², situado nesse Município,

registrado sob o nº 19.058, a fls. 171 do Livro 3-S, no Cartório do 1º Ofício de

Registro de Imóveis da Comarca de Teófilo Otôni.

Incorporado ao patrimônio do Estado em 1947 por doação do Município, o referido

bem abrigava a Escola Estadual Ana Duarte Guimarães, que, com a municipalização

do ensino fundamental, foi integrada na Escola Municipal Ana Barbosa e,

posteriormente, na Escola Municipal Hildebrando Cabral.

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 interesse público devidamente comprovado.

Observe-se que o parágrafo único do art. 1º do projeto destina o imóvel ao

funcionamento de escola municipal, com amplos benefícios para a comunidade, pois

a administração local poderá realizar as obras de manutenção que se fizerem

necessárias.

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

lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação

prevista.

Conclusão



____________________________________________________________________________
257

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

do Projeto de Lei nº 4.719/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Inácio Franco, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.721/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 532/2010, 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 Brumadinho o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/7/2010 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 4.721/2010 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Brumadinho imóvel com área de 1.200m², situado nesse

Município, registrado sob o nº 5.484-A, a fls. 62 do Livro 3-C, no Cartório do 2º Ofício

do Registro de Imóveis da Comarca de Brumadinho.

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 interesse público devidamente comprovado.

Observe-se que o parágrafo único do art. 1º do projeto destina o imóvel ao

funcionamento de escola municipal, atendendo à demanda da administração

municipal e beneficiando a população local, especialmente o segmento estudantil.
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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

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 4.721/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

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

Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.736/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 535/2010, 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 Sete Lagoas o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/7/2010 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 4.736/2010 tem como finalidade conceder a necessária

autorização para que o Poder Executivo doe ao Município de Sete Lagoas o imóvel

com área de 1.500m², situado nesse Município, registrado sob o nº 30.240, a fls. 242

do Livro 2-AFO, no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Sete

Lagoas.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de patrimônio do

Estado somente pode ser efetivada se autorizada pelo Poder Legislativo. Por seu

turno, 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
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pública, no art. 17, impõe, além da referida autorização, a existência de interesse

público devidamente comprovado.

Com esse propósito, o parágrafo único do art. 1º do projeto destina o imóvel à

construção de um centro comunitário, de acordo com a demanda da população local.

Ademais, o art. 2º determina que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no

prazo avençado, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.736/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Duarte Bechir - Padre João - Sebastião

Costa.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 14 DE AGOSTO DE 2010

ATA

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

LEGISLATURA EM 12/8/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Agostinho Patrus Filho - André

Quintão - Doutor Ronaldo - Eros Biondini - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - João

Leite - Maria Tereza Lara - Padre João - Rômulo Veneroso - Sebastião Costa -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

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

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

as especiais de amanhã, dia 13, às 9 e às 14 horas, nos termos do edital de

convocação.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.414/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Artesanal Senhora do Bonsucesso - Asseb

-, com sede no Município de Caeté.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/5/2008 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
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.414/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Artesanal Senhora do Bonsucesso - Asseb -, com sede no Município de

Caeté.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 29, que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não são remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação ou vantagens; e, no art. 32,

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

entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.414/2008.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Duarte Bechir - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.774/2009

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 dos Pequenos Produtores Rurais da Serra

Nova, com sede no Município de Ilicínea.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/9/2009 e distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.774/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Serra Nova, com sede no Município

de Ilicínea.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 45 determina que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será doado a entidade

congênere, legalmente constituída e registrada, para ser aplicado com as mesmas

finalidades da Associação; e o art. 46 veda a remuneração de seus Conselheiros,

mantenedores e associados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.774/2009.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Duarte Bechir - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.837/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Jangrossi, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Beneficente do Leste Mineiro -
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Abelem -, com sede no Município de Águas Formosas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/10/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.837/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente do Leste Mineiro - Abelem -, com sede no Município de

Águas Formosas.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Cabe observar que o parágrafo único do art. 34 do estatuto da instituição veda a

remuneração e distribuição de vantagens ou benefícios a seus Diretores,

Conselheiros, associados, instituidores ou equivalentes. No caso de dissolução da

entidade, aplica-se o art. 61 do Código Civil, que determina a destinação de seus

bens remanescentes a instituição de fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.837/2009.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Duarte Bechir - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.060/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela tem por objetivo

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

Várzea da Palma.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/12/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.060/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município de Várzea da Palma.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o art. 36 do estatuto constitutivo da instituição veda, no inciso II, a

remuneração de seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores

ou equivalentes; e, no inciso III, determina que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado ao Conselho Central da Sociedade de São

Vicente de Paulo.

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

parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do

projeto com a finalidade de adequar o nome da instituição ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.060/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
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Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de Várzea

da Palma, com sede nesse Município.”.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Duarte Bechir - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.568/2010

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 Comunitária do Bairro Nova Conquista II e

Bairros Adjacentes, com sede no Município de Santa Luzia.

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 esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.568/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Bairro Nova Conquista II e Bairros Adjacentes, com sede

no Município de Santa Luzia.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 25 que, na

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

congênere sediada na região e registrada no Conselho Nacional de Assistência
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Social; e, no parágrafo único do art. 33 (ver alteração de 20/6/2010), que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.568/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Duarte Bechir - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.677/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Açudinho - ACA -, com sede

no Município de Piranguinho.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/6/2010 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 4.677/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Açudinho - ACA -, com sede no Município de Piranguinho.

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

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

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

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

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

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

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 29 determina que as

atividades dos Diretores, Conselheiros e associados serão inteiramente gratuitas,
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sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou

vantagem; e o parágrafo único do art. 33, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade assistencial congênere, com

personalidade jurídica, registrada nos órgãos públicos competentes, que tenha sede e

exerça suas atividades preponderantemente em Piranguinho.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.677/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Duarte Bechir - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.693/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Juninho Araújo, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Eldorado

– Ambe –, com sede no Município de Timóteo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/6/2010 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 4.693/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores do Bairro Eldorado – Ambe –, com sede no Município de

Timóteo.

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

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

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

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

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua
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diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art. 11, que as atividades de seus Diretores, Conselheiros, instituidores e associados

não são remuneradas; e, no art. 32, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, juridicamente constituída,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social e sediada em Timóteo.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.693/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Duarte Bechir - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.705/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 522/2010, 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 situada no Município de Santa Margarida.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/6/2010 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 4.705/2010 tem por escopo dar a denominação de Escola

Estadual Dalila Cerqueira Pessoa à Escola Estadual de Ensino Médio situada na

Praça Otacílio Vieira Campos, s/nº, Centro, no Município de Santa Margarida.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão enumeradas no art. 22 da
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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

objeto de disciplinamento jurídico 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 homenagem, 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° 4.705/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Duarte Bechir - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.713/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Liga de Xadrez e Damas do Alto Paranaíba – LXDAP –, com sede
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no Município de Patos de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/6/2010 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.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.713/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Liga de Xadrez e Damas do Alto Paranaíba – LXDAP –, com sede no Município de

Patos de Minas.

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

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

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

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

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

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

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 26, que, 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. 29, que as atividades de seus

Diretores, Conselheiros, sócios instituidores e benfeitores não são remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.713/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Duarte Bechir - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.724/2010

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

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

utilidade pública a Associação Regional dos Produtores Hortigranjeiros da Ceasa de

Caratinga, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/7/2010 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustral.

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 4.724/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Regional dos Produtores Hortigranjeiros da Ceasa de Caratinga, 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. 27, que seus

Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores e benfeitores não são remunerados; e,

no art. 30, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a instituição congênere do Município de Caratinga, com personalidade

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

estadual ou municipal.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.724/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Duarte Bechir - Padre
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João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.734/2010

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 Feliz Idade, com sede no Município de

Sabará.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/7/2010 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 4.734/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Feliz Idade, 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, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 45 determina 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 o art. 47, que a Associação não remunera

nem concede vantagens a seus Diretores, associados, Conselheiros e benfeitores.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.734/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Duarte Bechir, relator - Sebastião Costa - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.742/2010

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 São João Batista Esporte Clube, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/7/2010 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 4.742/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

São João Batista Esporte Clube, 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. 65, parágrafo

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

a entidade congênere, legalmente constituída e detentora do título de utilidade pública

estadual; e, no art. 77, que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros,

associados ou instituidores não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o

recebimento de lucros, dividendos, vantagens ou benefícios, a qualquer título.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.742/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Duarte Bechir, relator - Sebastião Costa - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.743/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária da Bênção de Deus, com

sede no Município de Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/7/2010 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 4.743/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária da Bênção de Deus, 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.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 1º do art. 12 veda a

remuneração de seus Diretores e Conselheiros; e o parágrafo único do art. 28

determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a

entidade social congênere, com personalidade jurídica própria e 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 4.743/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Duarte Bechir, relator - Sebastião Costa - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.744/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Creche Criança Esperança, com sede no Município de Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/7/2010 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 4.744/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Creche Criança Esperança, com sede no Município de Contagem.

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

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

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

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

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

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

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, a alínea “a” do art. 7º determina

que as atividades dos Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores e benfeitores são

inteiramente gratuitas; e o art. 33 dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere que faça parte da comunidade e

esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.744/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Duarte Bechir, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.759/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Projeto Iapas - Instituição Pentecostal de Assistência

Social -, com sede no Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/7/2010 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 4.759/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Projeto Iapas - Instituição Pentecostal de Assistência Social -, 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.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 1º do art. 15 veda a

remuneração de seus Diretores, Conselheiros, instituidores e associados; e o

parágrafo único do art. 27 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
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remanescente reverterá a entidade congênere, com personalidade jurídica e

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.759/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Duarte Bechir - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.765/2010

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 de Apicultores do Vale do Piranga e Região - Apivapi -,

com sede no Município de Porto Firme.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/7/2010 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 4.765/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Apicultores do Vale do Piranga e Região - Apivapi -, com sede no

Município de Porto Firme.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 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 as
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atividades da diretoria executiva, da comissão técnica, do conselho de representantes

e do conselho fiscal, bem como as dos sócios, são inteiramente gratuitas; e, no art.

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

Projeto de Lei nº 4.765/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Duarte Bechir, relator - Sebastião Costa - Padre

João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.616/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Monte Sião o imóvel que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/8/2009 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 25/8/2009, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência à Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, a fim de que informasse esta Casa

sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice à transferência de domínio

pretendida.

De posse da resposta, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.616/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Monte Sião um imóvel com área de 10.000m2, situado nesse Município,

registrado sob o nº 152, a fls. 53 do Livro 3, no Cartório de Registro de Imóveis da
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Comarca de Monte Sião.

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

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

1993, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição da República e institui

normas para licitações e contratos da administração pública, exige, além da referida

autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Assim, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o referido bem será

destinado à instalação do Projeto de Educação em Tempo Integral e a atividades de

interesse social.

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

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

qual estabelece o retorno do bem ao patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista.

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

Nota Técnica nº 442/2010, posicionou-se favoravelmente à pretendida transferência

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

da área, a manifestação favorável da Secretaria de Estado de Educação e a

importância da destinação que será dada ao imóvel.

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

final deste parecer a Emenda no 1, com o objetivo de completar a localização do

imóvel a ser doado, descrita no “caput” do art. 1o.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.616/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Monte Sião um

imóvel com área de 10.000m2 (dez mil metros quadrados), situado no Bairro Rio das

Pedras, nesse Município, registrado sob o no 152, a fls. 53 do Livro 3, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Monte Sião.”.
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Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Délio Malheiros - João

Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.102/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Instituto Estadual de Florestas - IEF - a doar ao Município de Pará de

Minas o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/12/2009 e distribuída às

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

Vem agora a este órgão colegiado, a quem compete examiná-la preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Em 23/2/2010, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao Diretor-

Geral do IEF, 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 4.102/2009 de autorizar o Instituto Estadual de Florestas -

IEF - a doar ao Município de Pará de Minas o imóvel constituído de área com

143.343,95m², a ser desmembrado de uma área total de 160.880,00m2, situado no

lugar denominado Chácara do Orsini, nesse Município, e registrado sob o nº 29.573,

a fls. 172 do Livro nº 2-D-L, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pará

de Minas.

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

imóveis públicos. Em seu § 5º, esse dispositivo estende tal obrigação às autarquias e

fundações públicas.

No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que

regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República e institui normas para

licitações e contratos da administração pública, impõe aos órgãos da administração

direta e a entidades autárquicas e fundacionais, além da referida autorização, a
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subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o referido

imóvel será destinado à criação de um parque florestal para a preservação da

biodiversidade e o desenvolvimento de projetos culturais.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2o da proposição determina que o

bem reverterá ao patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos contados da

lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação

prevista.

É importante informar que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável - Semad -, por meio da nota técnica datada de

7/6/2010, posicionou-se favoravelmente à pretendida transferência de domínio, desde

que sejam feitas alterações pontuais no projeto original.

Conforme esclarece a referida Secretaria, foi firmado, em 22/10/2001, um termo de

autorização de uso relativo à área de 13,5821ha, o que corresponde a 135.821m²,

daquele imóvel, entre o IEF e o Município de Pará de Minas, o qual se comprometeu

a criar no local um Parque Ecológico Municipal, o que não ocorreu até esta data.

Acrescenta, ainda, que a 4a Promotoria de Justiça de Pará de Minas expediu

recomendação, encaminhada ao Poder Executivo, sugerindo que, caso se proceda à

doação do imóvel, esta seja feita de forma condicionada à finalidade específica de se

instituir no local uma Unidade de Conservação de Proteção Integral.

Por tais razões, a Semad propõe alterações no texto da proposição, a começar pela

área a ser doada, que se deve limitar aos 136.898,24m2 atualmente utilizados pelo

Município. Além disso, considera que deve constar como finalidade específica da

doação a criação de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, nos termos

do art. 8o da Lei Federal no 9.985, de 2000, que institui o Sistema Nacional de

Unidades de Conservação da Natureza, mais conhecido como SNUC. Por fim, sugere

que o prazo para o cumprimento da destinação prevista seja reduzido de cinco para

dois anos e que a criação da referida unidade de conservação seja precedida de

estudos técnicos e consulta pública, conforme determina o § 2o do art. 22 da Lei

Federal no 9.985.

Dessa forma, diante da manifestação da Semad, órgão do Poder Executivo, a quem
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compete tornar efetiva a autorização legal, apresentamos o Substitutivo no 1, ao final

deste parecer, que incorpora as sugestões ao texto da proposição, de acordo com a

técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 4.102/2009 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO NO 1

Autoriza o Instituto Estadual de Florestas - IEF - a doar ao Município de Pará de

Minas o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1o - Fica o Instituto Estadual de Florestas - IEF - autorizado a doar ao Município

de Pará de Minas imóvel com área de 136.898,24m2 (centro e trinta e seis mil

oitocentos e noventa e oito vírgula vinte e quatro metros quadrados), a ser

desmembrado da área total de 160.880m2 (cento e sessenta mil oitocentos e oitenta

metros quadrados), conforme descrição constante no Anexo desta lei, situada no

lugar denominado Chácara do Orsini, no Município de Pará de Minas, registrada sob

o no 29.573, a fls. 172 do Livro 2-D-L, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Pará de Minas.

§ 1º - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à criação e implantação de

unidade de conservação integrante do grupo Proteção Integral, conforme previsto

pelo art. 8o da Lei Federal no 9.985, de 18 de julho de 2000.

§ 2 º - A criação da unidade de conservação a que se refere o § 1º será precedida

de estudos técnicos e de consulta pública que justifiquem a escolha da categoria mais

adequada, conforme determina o art. 22 da referida lei.

Art. 2o - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Instituto Estadual

de Florestas - IEF - se, findo o prazo de dois anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no § 1º do art. 1o.

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

ANEXO

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

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 3A, situado no limite com Vilma de
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Oliveira Guimarães; deste, segue com azimute de 107º04’09” e distância de 12,14m,

confrontando neste trecho com Vilma de Oliveira Guimarães, até o vértice l8; deste,

segue com azimute de 126º17’23” e distância de 43,91m, confrontando neste trecho

com Vilma de Oliveira Guimarães, até o vértice l9; deste, segue com azimute de

133º06’30” e distância de 51,77m, confrontando neste trecho com Vilma de Oliveira

Guimarães, até o vértice 20; deste, segue com azimute de 152º39’45” e distância de

37,79m, confrontando neste trecho com Vilma de Oliveira Guimarães, até o vértice

21; deste, segue com azimute de 189º27’46” e distância de 34,83m, confrontando

neste trecho com Vilma de Oliveira Guimarães, até o vértice 22; deste, segue com

azimute de 176º09’07” e distância de 30,99m, confrontando neste trecho com Vilma

de Oliveira Guimarães, até o vértice 23; deste, segue com azimute de 126º05’12” e

distância de 14,40m, confrontando neste trecho com Vilma de Oliveira Guimarães, até

o vértice 24; deste, segue com azimute de 224º07’43” e distância de 51,65m,

confrontando neste trecho com herdeiros de Nair Guimarães Ferreira, até o vértice

25; deste, segue com azimute de 219º44’36” e distância de 42,71m, confrontando

neste trecho com herdeiros de Nair Guimarães Ferreira, até o vértice 26; deste, segue

com azimute de 216º59’50” e distância de 43,71m, confrontando neste trecho com

herdeiros de Nair Guimarães Ferreira, até o vértice 27; deste, segue com azimute de

208º33’36” e distância de 23,25m, confrontando neste trecho com herdeiros de Nair

Guimarães Ferreira, até o vértice 28; deste, segue com azimute de 214º06’40” e

distância de 32,95m, confrontando neste trecho com herdeiros de Nair Guimarães

Ferreira, até o vértice 4A; deste, segue com azimute de 254º02’04” e distância de

13,98m, confrontando neste trecho com herdeiros de Nair Guimarães Ferreira, até o

vértice 29; deste, segue com azimute de 229º00’59” e distância de 5,59m,

confrontando neste trecho com herdeiros de Nair Guimarães Ferreira, até o vértice C;

deste, segue com azimute de 160º36’19” e distância de 17,37m, confrontando neste

trecho com herdeiros de Nair Guimarães Ferreira, até o vértice 30; deste, segue com

azimute de 221º42’57” e distância de 118,96m, confrontando neste trecho com Rua

Divinópolis, até o vértice 31; deste, segue com azimute de 234º36’37” e distância de

84,38m, confrontando neste trecho com Rua Divinópolis, até o vértice 32; deste,

segue com azimute de 301º42’11” e distância de 125,21m, confrontando neste trecho
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com Área 03, até o vértice 37; deste, segue com azimute de 46º47’30” e distância de

16,44m, confrontando neste trecho com Área 01, até o vértice 46; deste, segue com

azimute de 326º04’56” e distância de 45,33m, confrontando neste trecho com Área

01, até o vértice 45; deste, segue com azimute de 320º24’35” e distância de 41,03m,

confrontando neste trecho com Área 01, até o vértice 44; deste, segue com azimute

de 335º31’56” e distância de 31,82m, confrontando neste trecho com Área 01, até o

vértice 43; deste, segue com azimute de 350º16’01” e distância de 47,13m,

confrontando neste trecho com Área 01, até o vértice 42; deste, segue com azimute

de 353º54’22” e distância de 55,69m, confrontando neste trecho com Área 01, até o

vértice 41; deste, segue com azimute de 330º13’57” e distância de 43,91m,

confrontando neste trecho com Área 01, até o vértice 06; deste, segue com azimute

de 52º30’56” e distância de 19,90m, confrontando neste trecho com Mauro Xavier, até

o vértice D; deste, segue com azimute de 64º33’33” e distância de 54,98m,

confrontando neste trecho com Mauro Xavier, até o vértice 2A; deste, segue com

azimute de 134º05’33” e distância de 16,79m, confrontando neste trecho com Bairro

Jardim Castelo Branco, até o vértice 07; deste, segue com azimute de 73º51’11” e

distância de 40,83m, confrontando neste trecho com Bairro Jardim Castelo Branco,

até o vértice 08; deste, segue com azimute de 53º54’56” e distância de 32,48m,

confrontando neste trecho com Bairro Jardim Castelo Branco, até o vértice 09; deste,

segue com azimute de 42º46’03” e distância de 60,20m, confrontando neste trecho

com Bairro Jardim Castelo Branco, até o vértice 10; deste, segue com azimute de

56º00’11” e distância de 43,66m, confrontando neste trecho com Bairro Jardim

Castelo Branco, até o vértice 11; deste, segue com azimute de 28º50’40” e distância

de 24,61m, confrontando neste trecho com Bairro Jardim Castelo Branco, até o

vértice 12; deste, segue com azimute de 53º46’32” e distância de 22,67m,

confrontando neste trecho com Bairro Jardim Castelo Branco, até o vértice 13; deste,

segue com azimute de 91º08’42” e distância de 14,46m, confrontando neste trecho

com Bairro Jardim Castelo Branco, até o vértice 14; deste, segue com azimute de

65º55’33” e distância de 33,61m, confrontando neste trecho com Bairro Jardim

Castelo Branco, até o vértice 15; deste, segue com azimute de 87º29’47” e distância

de 20,56m, confrontando neste trecho com Bairro Jardim Castelo Branco, até o
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vértice 16; deste, segue com azimute de 103º04’00” e distância de 37,15m,

confrontando neste trecho com Bairro Jardim Castelo Branco, até o vértice 17; deste,

segue com azimute de 58º32’45” e distância de 13,66m, confrontando neste trecho

com Bairro Jardim Castelo Branco, até o vértice 3A, ponto inicial da descrição deste

perímetro.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Délio Malheiros, relator - Padre João - João Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.589/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe dispõe sobre

a disponibilização obrigatória de cadeiras destinadas a canhotos nos

estabelecimentos de ensino e derivados.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 20/5/2010, 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 o art. 102, inciso VI, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

A proposição em comento obriga as instituições de ensino das redes pública e

privada do Estado a disponibilizar cadeiras de braço próprias para alunos canhotos.

Em seu art. 1º, parágrafo único, estende a mencionada obrigação “às instituições

que realizem ocasionalmente palestras, concursos ou atividades acadêmicas”.

No art. 2º, dispõe que “o número de cadeiras (...) corresponderá a 10% (...) dos

alunos matriculados, mantendo-se em estoque, em perfeito estado de conservação

para uso imediato, as não utilizadas”.

Na justificação do projeto, o autor ressalta que “a preferência lateral da criança

precisa ser respeitada, porque interferir nesse campo significa contraditar a

organização do cérebro infantil”.

Feitas essas considerações iniciais, passamos à análise da proposição.
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Primeiramente, o art. 24, inciso IX, da Constituição da República estabelece que é

competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre

educação, cultura, ensino e desporto. O § 1º do mesmo artigo dispõe que, no âmbito

da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas

gerais, o que não exclui a competência suplementar dos Estados.

Além disso, em seu art. 206, inciso I, a Carta Federal estatui que o ensino será

ministrado com base no princípio da igualdade de condições para o acesso e

permanência na escola, entre outros princípios.

Por sua vez, a Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96, que estabelece as diretrizes e

bases da educação nacional - LDB -, prescreve, em seu art. 4º, inciso IX, que o dever

do Estado para com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia

de padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e

quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do

processo de ensino-aprendizagem. No que toca ao ensino privado, a LDB estabelece,

em seu art. 7º, que ele é livre, desde que observadas as normas gerais da educação

nacional e do respectivo sistema de ensino.

Como se vê, a medida veiculada no projeto em exame busca implementar

comandos constitucionais e legais sobre a matéria, de forma a garantir a todos os

alunos condições igualitárias de adaptação e aprendizagem em sala de aula.

No entanto, não nos parece razoável fixar em 10% o número de cadeiras

destinadas aos alunos canhotos. Deve-se ponderar que é variável o número de

cadeiras próprias para alunos canhotos necessárias em cada instituição de ensino. A

mensuração feita por lei, de forma indistinta, pode, ainda que no intuito de promover a

igualdade, gerar distorções. Deve ser levado em consideração que, diante da

situação fática, poderá o número fixado em lei ficar aquém do necessário - deixando,

portanto, potenciais destinatários da medida desacobertados pela norma - ou,

diferentemente, ser superior ao necessário - gerando para as escolas um gasto sem

necessidade.

Dessa forma, tendo em vista 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
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a ser alcançada, entendemos que a questão, por sua natureza, não deve ser tratada

em lei, pelo que optamos pela supressão do conteúdo do art. 2º.

Além disso, ressaltamos que, nos termos do § 3º do art. 211 da Constituição da

República, os Estados atuam prioritariamente no ensino fundamental e médio. De

acordo com o art. 17 da LDB, o sistema de ensino do Estado compreende as

instituições de ensino mantidas pelo poder público estadual, as instituições de

educação superior mantidas pelo poder público municipal, as instituições de ensino

fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos de

educação estaduais.

Tendo em vista o disposto no art. 10, inciso V, da LDB, que determina que os

Estados incumbir-se-ão de baixar normas complementares para o seu sistema de

ensino, entendemos que o parágrafo único do art. 1º do projeto em exame, que

estende a obrigação contida no projeto a outras instituições, também deve ser

suprimido, para que não haja ingerência do Estado nos sistemas de ensino federal e

municipal.

Entendemos ainda, que a redação do art. 1º necessita de alterações, tendo em

vista que não são todas as escolas que utilizam carteiras escolares com apoio lateral

de braço: em muitas delas, são utilizadas carteiras com tampo inteiriço, o que afasta

a necessidade de adaptação para os canhotos.

Por fim, julgamos também oportuno introduzir na proposição um dispositivo

estabelecendo um prazo razoável para que os destinatários da norma adotem as

providências necessárias ao seu atendimento.

Assim, para promover as adequações pertinentes, apresentamos, ao final deste

parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.589/2010 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Torna obrigatória a disponibilização de cadeiras de braço para canhotos nas

escolas do Sistema Estadual de Educação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - É obrigatória a disponibilização de cadeiras de braço próprias para alunos

canhotos matriculados nas escolas do Sistema Estadual de Educação.

Parágrafo único - O disposto no “caput” aplica-se somente aos estabelecimentos

que utilizam cadeiras escolares com apoio lateral para o braço.

Art. 2º - O Poder Executivo, por meio do órgão competente, fiscalizará as

instituições de ensino de que trata esta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a data de sua publicação.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - João Leite - Délio Malheiros.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.690/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O Projeto de Lei nº 4.690/2010, de autoria do Deputado Agostinho Patrus Filho,

“dispõe sobre a destinação de unidades habitacionais em caráter prioritário”.

A proposição foi distribuída para as Comissões de Constituição e Justiça e do

Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Compete a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno, examinar a

juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da proposta.

Fundamentação

A proposição em comento dispõe sobre a destinação de unidades habitacionais em

caráter prioritário. De acordo com a justificação que a acompanha, a política

habitacional do governo deve priorizar o atendimento às famílias que residem em

áreas de risco, ou que perderam suas moradias nessas áreas, garantindo o

atendimento à população mais necessitada de moradia.

Nos termos do art. 1º da proposta em exame, as famílias que residem em áreas de

risco terão atendimento prioritário nos programas habitacionais desenvolvidos pelo

Poder Executivo Estadual.

O art. 2º dispõe que o levantamento específico das áreas de risco a que se refere o

art. 1º será fornecido pelas Prefeituras, comando que possui vício jurídico uma vez

que se dirige aos entes locais, que, nos termos da Constituição da República,

especialmente do seu art. 18, são autônomos política e administrativamente.
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A regra do art. 3º, segundo a qual o Poder Executivo Estadual poderá promover

ações visando à integração das políticas desenvolvidas pelo governo federal e pelos

governos municipais, invade a esfera de atuação daquele Poder, pois as referidas

providências têm caráter essencialmente administrativo. Resta ferido, com efeito, o

princípio da independência dos Poderes.

O art. 4º estabelece que as despesas decorrentes da aplicação da lei correrão à

conta das dotações próprias consignadas no Orçamento vigente. O comando é

inócuo uma vez que diz o que a Constituição e as leis do País já dizem.

Todavia, a idéia central da proposta, que não apresenta nenhum vício de natureza

jurídica, quer formal (iniciativa ou competência), quer de conteúdo, pode e deve ser

aproveitada, pois a prioridade estabelecida para as famílias situadas em área de risco

atende ao sentido real do princípio da igualdade, na medida em que estabelece uma

discriminação positiva em favor de uma categoria de pessoas que merece um

atendimento especial do Estado.

É oportuno salientar que a Lei nº 18.021, de 2009, que revisou o Plano Plurianual

de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011, apresenta as ações que estão

atualmente sendo desenvolvidas pelo governo do Estado, relacionadas com redução

do déficit habitacional e criação de condições de acesso a moradias seguras, dignas

e saudáveis para famílias de baixa renda ou moradores em habitações precárias ou

em áreas de risco. Assim, há o Programa 025, denominado Lares Geraes, gerenciado

pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana – Sedru.

Para atingir o seu objetivo, o programa é composto por várias ações e entre elas

destaca-se a Ação 1302, intitulada Construção, Reformas e Melhorias em Unidades

Habitacionais, cuja finalidade é promover a construção, reforma e melhoria de

moradias para população de baixa renda ou em áreas de risco, em todo o Estado.

Especificamente para a região metropolitana de Belo Horizonte, o Programa RMBH

contém a Ação nº 1155, denominada Requalificação Urbana e Ambiental e Controle

de Cheias do Córrego Ferrrugem, a qual se destina a remover as famílias que sofrem

com as cheias do Córrego Ferrugem, com construção de unidades habitacionais, e a

realizar infraestrutura para controlar as cheias.

Ressaltamos que o principal instrumento de que o Poder Legislativo pode se valer
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para atuar na formulação e implementação de políticas públicas são os processos

relativos ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária

Anual, em razão do caráter periódico, estruturado e objetivo dessas leis, bem como

pela sua condição de meio para a formalização das decisões estratégicas e para

realizar as alocações de recursos. Assim, o autor do projeto tem a faculdade de

apresentar emenda ao projeto de lei de revisão do PPAG, inserindo, por exemplo, no

referido Programa 025, Lares Geraes, uma ação específica voltada para a destinação

de unidades habitacionais em caráter prioritário.

Por fim, informamos que a Lei nº 18.315, de 6/8/2009, que “estabelece diretrizes

para a formulação da política estadual habitacional de interesse social – PEHIS”,

afigura-se o espaço mais adequado para se inserir a idéia que move a proposta em

análise. Dessa forma, sugerimos a inclusão de um novo inciso no art. 2º dessa lei

com o objetivo de estabelecer que na formulação e implementação da política

habitacional de interesse social do Estado seja garantido atendimento prioritário às

famílias que residem em áreas de risco.

Conclusão

Com base no exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.690/2010 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o art. 2º da Lei nº 18.315, de 6 de agosto de 2009, que estabelece diretrizes

para a formulação da política estadual habitacional de interesse social - PEHIS.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 18.315, de 6 de agosto de 2009, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso X:

“Art. 2º - A política estadual habitacional de interesse social – PEHIS – será

formulada e implementada com a observância das seguintes diretrizes:

(...)

X - atendimento prioritário às famílias que residem em áreas de risco.”.

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

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Inácio

Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.706/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 524/2010, 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 Desterro do Melo o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/6/2010 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 4.706/2010 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Desterro do Melo imóvel com área de 10.000m², situado nesse

Município, registrado sob o nº 11.508, a fls. 135 do Livro 3-L, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Barbacena.

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, impõe, no art. 17, além da referida autorização, a necessidade

de existência de interesse público devidamente comprovado.

Observe-se que o parágrafo único do art. 1º do projeto destina o imóvel ao

funcionamento de um centro de saúde e à construção de espaço para abrigar o

Programa Farmácia de Minas, com amplos benefícios à população local,

especialmente ao segmento mais carente.

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 4.706/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Inácio Franco - Padre

João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.707/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 525/2010, 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 Brumadinho o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/6/2010 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

Trata o Projeto de Lei nº 4.707/2010 de conceder a necessária autorização para

que o Poder Executivo transfira ao Município de Brumadinho imóvel com área de

1.251m², situado na localidade de Vila São José do Paraopeba, nesse Município,

registrado sob o nº 2.915, a fls. 12 do Livro 3-B, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Brumadinho.

O referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado por doação de particulares,

em 1961, e atualmente abriga a Escola Municipal Professora Yolandina de Melo

Silva, que ministra educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental. Com a

transferência pretendida, a administração municipal poderá fazer melhorias no

estabelecimento, especialmente com o objetivo de ampliar sua capacidade

operacional.
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Cabe observar que a alienação de bens públicos, ainda que para outro ente da

Federação, está sujeita a autorização desta Casa, como exige o art. 18 da

Constituição mineira.

Ademais, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da

Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da administração

pública, em seu art. 17, impõe, além da referida autorização, a necessidade de

existência de interesse público devidamente comprovado. Assim, o parágrafo único

do art. 1º do projeto determina que o imóvel será utilizado para o funcionamento de

escola municipal, beneficiando especialmente a comunidade estudantil.

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

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 4.707/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Inácio Franco, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.720/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 531/2010, 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 Paineiras o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/7/2010 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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Trata o Projeto de Lei nº 4.720/2010 de conceder a necessária autorização para

que o Poder Executivo doe ao Município de Paineiras o imóvel com área de 4.500m²,

situado nesse Município, registrado sob o nº 22.103, a fls. 185 do Livro 3-AC, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Abaeté.

O referido bem foi adquirido pelo Estado por doação de particulares, para a

construção da Escola Estadual Amâncio Romeiro, que, com a municipalização do

ensino fundamental, passou a ser administrada pelo Município. Agora, esse ente

federativo pretende assumir sua titularidade para que possa exercer plenamente os

encargos de manutenção e funcionamento.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de patrimônio do

Estado somente pode ser efetivada se autorizada pelo Poder Legislativo.

Por seu turno, 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 existência de interesse

público devidamente comprovado.

Com esse propósito, o parágrafo único do art. 1º do projeto destina o imóvel ao

funcionamento de escola municipal, beneficiando a população local, especialmente o

segmento estudantil.

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

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 4.720/2010.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Inácio Franco - Padre

João.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do
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Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o Sr. Vitor Inácio Peixoto Parreiras Henriques por sua

nomeação e posse no cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça

(Requerimento nº 6.412/2010, do Deputado Ruy Muniz);

de aplauso à Sra. Erlinda Maria Silva, Presidente da OAB Mulher de Betim, pela

criação do projeto Mulher.jus, e ao Sr. Gilberto Marques Sá, Presidente da OAB de

Betim, por tê-lo encampado nesta instituição (Requerimento nº 6.507/2010, da

Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2010

ATA

ATA DA 52ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/8/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado João Leite;

aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.135/2010; aprovação na

forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº

4.642/2010; aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.702/2010;

aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.640/2010; discurso do

Deputado Paulo Guedes - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -

Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alencar da

Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo

Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas

Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir -

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

Pereira - Gláucia Brandão - Inácio Franco - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo

Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri Torres - Neider Moreira -

Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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,
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o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura das atas das reuniões anteriores.

1ª Parte

Atas

- O Deputado Getúlio Neiva, 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 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 João Leite, solicitando a

inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs 4.642 e

4.702/2010 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem, entre as matérias em

fase de discussão. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 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. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo nº 1. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

4.135/2010 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.642/2010, do Governador do

Estado, que 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. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.702/2010, do Governador do

Estado, que 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. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.640/2010, do Governador do

Estado, que 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. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Paulo

Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia em diversas cidades do Estado

de Minas Gerais, vimos aqui fazer a discussão do Projeto de Lei nº 4.640/2010, do

Governador do Estado, que 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. A mensagem foi enviada no dia 31 de maio à Presidência

desta Casa, para encaminhar o referido projeto para exame e deliberação da

Assembleia. (- Lê:)

“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

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, Sr.

Presidente, as razões que me levam a submeter o projeto em questão à consideração

dos nobres pares. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado. (...)

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; remuneração de servidores da ativa e
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encargos sociais, para atender despesas com pagamento de pessoal e encargos

sociais no valor de R$122.000.000,00 e despesas de custeio para pagamento de

benefícios assistenciais e auxílio-alimentação no valor de R$1.059.000,00; 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 e despesas

de custeio com pagamento de pensões no valor de R$8.000.000,00 e benefícios

assistenciais no valor de R$80.000,00; processamento judiciário de 1ª e 2ª instâncias,

para atender despesas de custeio referentes ao convênio firmado com o Ministério da

Justiça para instalação e estruturação de uma vara de violência doméstica e familiar

contra a mulher, no valor de R$286.378,41; 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.

Para atender às 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 da ação proventos de inativos civis e pensionistas; de custeio no

valor de R$80.000,00 da remuneração de magistrados da ativa e encargos sociais; e

de custeio no valor de R$16.610.000,00 da ação do 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; 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; superávit financeiro da receita de

recursos diretamente arrecadados no valor de R$26.000.000,00; do superávit

financeiro da receita de contribuição à aposentadoria no valor de R$672.817,56; do

saldo financeiro do Convênio nº 41/2008/MG, firmado em 27/6/2008 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; do saldo financeiro

de recursos ordinários recebidos para contrapartida a convênios no valor de

R$15.306,12; do excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício no valor

de R$85.000.000,00.
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Informo que o projeto de lei se faz necessário tendo em vista que a Lei nº 18.693,

de 4/1/2010, não contém dispositivo que autorize o Poder Executivo a abrir crédito

suplementar ao orçamento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Reitero, na oportunidade, a V. Exa. os meus protestos de estima e consideração.

Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.”

Como vimos na mensagem da Secretária de Planejamento enviada a esta Casa, o

projeto pede uma suplementação no valor de R$241.000.000,00 para despesas do

Tribunal de Justiça do Estado. Vimos aqui discutir esse projeto, pois passamos por

um importante momento da história política do nosso Estado, pelos acontecimentos

recentes, das inúmeras manifestações nesta Casa dos diversos segmentos de

servidores do Estado: da saúde, das Polícias Civil e Militar e dos professores que

estiveram aqui reivindicando o piso nacional e fizeram uma greve que durou mais de

45 dias; dos servidores da Unimontes que vivem com menos de um salário mínimo.

O meu posicionamento não é contrário à suplementação solicitada pelo Tribunal,

mas para que façamos uma reflexão comparando o solicitado pelo Tribunal com as

demais categorias do Estado.

Ao ler a mensagem enviada pelo governo, percebi uma série de vantagens e

benefícios contidos nesse projeto de lei que visa implementar uma série de ações no

Tribunal de Justiça. Seria importante, como vimos na mensagem, que para abrir esse

crédito suplementar anulassem outras ações do Orçamento do governo, justificando

que há excesso de arrecadação em várias áreas.

Se há excesso de arrecadação, como bem disse aqui e assinou a Secretária de

Planejamento Renata Vilhena, por que não atendemos de imediato os nossos

servidores? Os professores vieram aqui, lutaram e batalharam para que o Estado de

Minas Gerais ampliasse os vencimentos da categoria. Então, por que não atendê-los

e implantar, já a partir deste ano, o piso nacional, tão sonhado pela categoria? Todos

ficaram frustrados porque o projeto aprovado nesta Casa não atendeu aos anseios do

Sind-UTE. Além do mais, só passará a vigorar no próximo governo, ou seja, este

governo lavou as mãos, não tomou nenhuma atitude. Sabemos que há, Deputado

Doutor Viana, um excesso de arrecadação, comprovado aqui na própria mensagem

enviada pela Secretária Renata Vilhena. É por isso que temos de ficar preocupados
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com o que está acontecendo hoje no Estado de Minas Gerais.

Estive aqui nesta tribuna por diversas vezes para denunciar a falta de investimento

do Estado na nossa região, no Norte de Minas, nos Vales do Jequitinhonha e do

Mucuri. Denunciamos, por vários motivos, a falta de ação do governo para as regiões

mais pobres do Estado. A mesma administração que atende as regiões mais ricas e

lhes oferece privilégios, como o Triângulo Mineiro e as regiões industrializadas do

Estado, não tem olhado de forma correta para o restante do Estado. Isso ocorre até

no que diz respeito ao Poder Judiciário. Sabemos que as comarcas do interior

passam por dificuldades. Ao votarmos uma suplementação financeira para o Tribunal

de Justiça, é hora de questionar o funcionamento das comarcas do interior, a falta de

Juízes, de Promotores e servidores. É comum existir na nossa região, no Norte de

Minas, em São João do Paraíso, em Manga, em Taiobeiras, em Salinas, em Januária,

em São Francisco, em Brasília de Minas, enfim, em todas as comarcas do interior

essa deficiência. O dia em que lá há Juiz, não há Promotor; quando há Promotor, não

há Juiz; quando há Juiz, não há Delegado; quando há Delegado, não há Detetive.

Isso sem falar na falta de investimento da própria estrutura da Polícia Militar, que a

cada ano tem piorado. Tínhamos, nos Municípios grandes e Distritos, os postos

policiais. Foram todos fechados neste governo. Distritos importantes, grandes, como

Muquém, em Janaúba; como Mendonça, em Veredinha, e em tantos outros da nossa

região não há sequer um policial. As pessoas ficam reféns de bandidos, de

assaltantes e de arruaceiros. Em Distritos como São Joaquim, em Januária, Vila do

Morro, em São Francisco, como Fernão Dias, em Brasília de Minas, enfim, em várias

regiões do Estado de Minas Gerais com 5, 10 mil habitantes não há um policial. Já

tiveram, no passado, um pequeno quartel, com dois ou três policiais. Tudo isso foi

fechado.

Essa realidade contradiz a própria mensagem da Secretária Renata Vilhena, que,

na sua justificação para a suplementação ao Tribunal de Justiça, diz que há excesso

de arrecadação. Se há, por que não contratar mais policiais, não melhorar a

segurança pública do Estado? A violência tomou conta do Estado. São casos e mais

casos de violência que estão assombrando, principalmente as regiões de fronteira, as

mais pobres do Estado. A divisa do Estado de Minas com a Bahia não tem segurança
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nenhuma. Tudo que vem de lá entra em Minas Gerais porque o Estado não existe

nas pequenas cidades.

Precisamos, pois, discutir essa questão. É por isso que vemos essas manchetes de

jornais, como na semana passada, a prisão do ex-Diretor do IEF em Minas Gerais,

Humberto Candeias. Denunciamos aqui nesta Casa a indústria da multa, a

perseguição aos produtores rurais, que era implacável. Foi denunciada não só por

este parlamentar, mas também pelo jornal “O Tempo”.

O Sr. Presidente - Deputado Paulo Guedes, está em discussão neste momento o

projeto de abertura de crédito suplementar em favor do Tribunal de Justiça. Em

cumprimento ao Regimento Interno, solicito a V. Exa. que não se desvie do assunto

em discussão.

O Deputado Paulo Guedes* - É justamente isso, Deputado Doutor Viana. Quando

se fala em Justiça, quando se discute um projeto de lei de interesse da Justiça, de

suplementação de recursos, esperamos que ela atue. Nesses casos, pela primeira

vez, vimos que a Justiça começou a agir com a prisão e com o desmonte dessa

gangue que estava instalada no IEF usurpando recursos de produtores, de gente que

trabalha e que produz. É importante, sim, votar a suplementação, dar condições para

que a Justiça aja, mas também temos de cobrar resultados. Que não fiquem apenas

com a prisão, porque prendem e soltam três dias depois. Queremos que essa

apuração aconteça de fato. Por isso proporemos novamente a abertura da CPI

arquivada no ano passado para investigar e para fazer justiça, para que a Justiça aja,

para que esta Casa dê uma resposta à sociedade. Há oito anos não se instala uma

CPI nesta Assembleia. A base do governo não assina nada. O PSDB faz várias CPIs

em Brasília por qualquer motivo, mas nesta Casa correm da CPI assim como o diabo

foge da cruz. É assim que age o governo deste Estado. Queremos justiça, sim.

Ao discutir a suplementação para o Tribunal de Justiça, é importante que esta Casa

também discuta os problemas que acontecem no Estado. A máfia do carvão e a

indústria das multas são casos de justiça que precisamos discutir, avaliar e cobrar.

Faremos isso aqui todos os dias, em todos os momentos, porque estamos nesta

Casa para discutir, para cobrar e para que as coisas aconteçam de fato.

Sou representante de uma região que se sente menosprezada pelo governo, que se
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sente discriminada no orçamento do Estado, pois têm dinheiro para tudo, têm

R$3.000.000.000,00 para construir o Centro Administrativo e para suplementação do

Tribunal de Justiça. Para isso não falta dinheiro. Mas não têm recursos para

aumentar o salário do professor nem para fazer investimentos. Não falta vontade do

governo na hora de arrecadar, de colocar os guardas do DER, de impor aos policiais

militares que façam barreiras para multar os trabalhadores rurais, para perseguir

taxistas e para aumentar absurdamente a arrecadação do Estado, como prova a

mensagem da Renata Vilhena dizendo que existe um excesso de arrecadação no

Estado. Sendo assim, deveriam acabar com esse choque de gestão, que é um

choque de indigestão. É um choque que prejudica o cidadão e tira do trabalhador.

Nunca vi um governo gostar tanto de taxas como o governo do Anastasia. É taxa

todos os dias. É aumento de imposto todos os dias. A tropa de choque serve para

camuflar as verdadeiras coisas que acontecem no nosso Estado.

Por isso, adotamos um posicionamento. Devemos votar a suplementação de

R$241.000.000,00, que é importante para o orçamento do Tribunal de Justiça. É

importante cobrarmos para que a Justiça exista de fato para todos, principalmente

para estes que usam o cargo, como fizeram estes altos funcionários da cúpula do

governo instalados no IEF, da máfia do carvão, que se beneficiaram do governo. O

Humberto Candeias, que foi preso na semana passada, comprou uma fazenda com

uma belíssima cachoeira e sem energia elétrica, localizada em Bonito de Minas.

Mas o governo do Estado tratou de atender ao Humberto Candeias. O Luz para

Todos está parado na nossa região, mas a Cemig fez uma rede de 18km para

atender ao rancho de pesca e de descanso de Humberto Candeias em Bonito de

Minas. É importante que a Justiça aja nesses casos, e, como Deputado, estou aqui

fazendo essa denúncia.

O Sr. Presidente - Deputado Paulo Guedes, V. Exa. tem todo o direito de fazer uso

da palavra para discutir o projeto, e eu tenho toda a paciência de ouvi-lo, mas desde

que seja cumprido o Regimento Interno, que, no seu art. 59, diz que, durante a

discussão, não se pode desviar da matéria em debate. V. Exa. tem e terá todo o

tempo necessário pela frente para exaurir a discussão do projeto, o que é um direito

do Deputado. Porém, V. Exa. está se desviando da matéria em debate, e isso a
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Presidência não pode permitir. Assim, peço a V. Exa. que se atenha à discussão do

Projeto de Lei nº 4.640/2010.

O Deputado Paulo Guedes* - Então, voltarei a um assunto importante, Sr.

Presidente, Deputado Doutor Viana, dentro do próprio projeto de lei de

suplementação. Estamos suplementando aqui verbas para o Tribunal de Justiça e

sabemos que a Justiça, para funcionar, precisa funcionar em todos os seus eixos: o

Ministério Público tem de funcionar, o Tribunal de Justiça tem de funcionar, mas tem

de funcionar também a Defensoria Pública. E sabemos que a Defensoria Pública em

Minas Gerais está precisando de investimentos. Seria importante também o governo

mandar a esta Casa um projeto de lei aumentando a dotação da Defensoria Pública

do Estado, para que os pobres tenham acesso à Justiça. Isso porque estamos

cansados de ver ladrão de galinha na cadeia e pessoas que cometem crime com

dinheiro público - como disse há pouco -, que são presas e soltas depois de três dias,

e fica por isso mesmo. Então, precisamos que o Estado compreenda que a Justiça

tem de funcionar, mas para todos, não apenas para meia dúzia, não apenas para

quem pode pagar altos escritórios de advogados. Sabemos, temos acompanhado

muitas ações, muitas coisas que acontecem e precisamos ficar atentos.

Então, investir na Defensoria Pública para terem acesso gratuito os mais pobres, os

que não podem pagar advogado era uma função importante desse governo. E

recebemos aqui, nestes quatro anos, centenas de Defensores Públicos do Estado

reclamando do salário: Minas Gerais pagava o pior salário das Defensorias dos

Estados. Então, é importante também que seja suplementado, que se deem

condições de trabalho aos Defensores, que se melhorem as condições, que se

contratem pessoas para as Defensorias nas comarcas. No Norte de Minas, em mais

da metade das comarcas não há Defensor Público. E aí, se não há um Defensor

Público na comarca, Deputado Doutor Viana, por mais que coloquemos dinheiro aqui,

mais R$241.000.000,00 para suplementar, para pagar salário dos Desembargadores,

dos Juízes, dos altos funcionários, as pessoas que precisam da Justiça na base, os

mais pobres, não têm acesso a ela, ficam à míngua.

Então, é por isso que vimos aqui discutir, sim. E esta Casa está com a mania de

aprovar as coisas todas sem discutir. Fiz questão de ler a mensagem da Secretária
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Renata Vilhena, do Governador Anastasia, que deixa bem claro que há superávit -

aqui mesmo -, há superávit financeiro da receita dos recursos diariamente

arrecadados, de R$26.000.000,00; ou seja, há superávit aqui em várias áreas.

Esqueceram de colocar aqui o superávit da indústria da multa, que está multando

todo o mundo em nossa região.

A multa aos taxistas, aos produtores rurais, as multas abusivas também são

excesso de arrecadação do Estado. Está aqui na mensagem do Governador. Seria

importante que esse excesso de arrecadação que consta no projeto de lei pudesse de

fato chegar às regiões mais pobres do Estado e que o governo fosse mais

democrático, que atendesse a todos, que não cometesse perseguições.

Existem exemplos de fatos importantes acontecendo no País. O governo federal

tem tratado todos os Municípios com igualdade, mas estamos vendo a perseguição

acontecer em Minas Gerais: Prefeitos que não declaram apoio à candidatura oficial

não têm seus convênios assinados, e aqueles assinados não são pagos.

O Sr. Presidente - A Presidência informa a V. Exa. que terá que retirar-lhe a

palavra, pois V. Exa. não está discutindo o Projeto de Lei nº 4.640/2010. Ou V. Exa.

cumpre o Regimento Interno ou serei obrigado a cortar a sua palavra, contrariando a

minha vontade. Nada contra o seu pronunciamento, que pode ser feito no momento

regimental próprio.

O Deputado Paulo Guedes* - Quero dizer, Presidente, primeiro, pela consideração

e respeito que tenho por V. Exa., que um assunto acaba puxando o outro. Estou

fazendo a discussão dentro do tema da suplementação.

O Sr. Presidente - V. Exa. sabe que não adianta justificar o injustificável. Caso V.

Exa. se desvie da matéria em debate, vou cortar-lhe a palavra.

O Deputado Paulo Guedes* - Vou voltar a comentar o assunto.

O Sr. Presidente - V. Exa. está falando do governo federal, do estadual e de outros

assuntos que não têm nada a ver com o Projeto de Lei nº 4.640/2010, que trata de

uma suplementação para o Tribunal de Justiça. Peço a V. Exa. que se atenha à

discussão do projeto.

O Deputado Paulo Guedes* - Pois não, Sr. Presidente.

Para as pessoas que não ouviram o início do meu pronunciamento, farei novamente
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a leitura do Projeto de Lei nº 4.640/2010, enviado pelo governo a esta Casa.

- Lê o teor do Projeto de Lei nº 4.640/2010, publicado na edição de 8/6/2010.

O projeto de lei enviado pelo governo a esta Casa está aqui. O que estou

discutindo, Sr. Presidente, é que existe excesso de arrecadação, como consta na

própria mensagem do Governador. Quando existe esse excesso, é importante que o

governo aproveite para investir em outras áreas, como a Justiça, não apenas com o

que está previsto nesse projeto, mas favorecendo o acesso à Justiça gratuita, à

Defensoria Pública, que está passando por sérias dificuldades. Nos últimos quatro

anos, esta Casa recebeu manifestações e mais manifestações dos Defensores, que

vieram aqui denunciar, em audiências públicas e no Plenário, que a maioria das

comarcas do interior não tem Defensor Público, ou seja, o pobre não tem acesso à

Justiça. Ou o cidadão tem dinheiro para pagar advogado, ou a Justiça não existe para

ele.

Portanto, já que há excesso de arrecadação, que não fiquemos aqui votando

projetos para aumentar os altos salários dos Desembargadores, as vantagens, as

diárias, os direitos, isto e aquilo. Que um pouco desses recursos seja investido na

base, nas comarcas do interior, onde falta Juiz, Promotor, Delegado e Defensor

Público. Essa é uma realidade em Minas Gerais, Estado que gasta fortunas com

propaganda oficial, mas poderia investir mais em justiça para os pobres.

Presidente Doutor Viana, devemos, sim, fazer uma reflexão sobre o que vem

acontecendo no Estado. Sei que vários outros projetos de suplementação de outras

áreas chegarão a esta Casa. É importante votar todos eles, mas temos de discuti-los.

Se assim não o fizermos, para que serve o parlamentar? Fui eleito para isso. A

primeira função do Deputado Estadual, do Deputado Federal e do Vereador é fazer

leis; a segunda função é fiscalizar o Executivo, é saber se os recursos estão sendo

aplicados corretamente.

Quando chega um projeto, como o de nº 4.640, que trata de uma suplementação de

mais de R$241.000.000,00 para o Tribunal de Justiça, é um momento importante

para tocar na ferida, para discutir, para saber se a Justiça está sendo conduzida

corretamente, para saber se a Justiça, de fato, está presente nos quatro cantos do

Estado. Faltam Juízes nas comarcas do interior, faltam funcionários. As Prefeituras
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que já estão cambaleando, que não têm recursos, que estão passando por

dificuldades ainda têm de pagar aos funcionários do Judiciário, emprestar

funcionários para a delegacia, para o Ministério Público e para o Tribunal de Justiça,

porque, caso contrário, não é possível o funcionamento das comarcas nessas

cidades.

Se há excesso de arrecadação - e está provado que sim, pois está dito aqui,

assinado pelo Governador, pela Secretária de Planejamento, que uma das

justificativas para essa abertura de crédito suplementar para o Tribunal é que está

havendo excesso de arrecadação -, devemos discutir para onde vai esse dinheiro e

por que isso está acontecendo. Um dos motivos nós sabemos: é porque a economia

do Brasil vai bem, graças a Deus. O País está crescendo a taxas chinesas. O

governo federal tem tomado todas as medidas para o crescimento do País, e

devemos comemorar esse crescimento. Mas também há outras formas de excesso

de arrecadação, como já falei aqui, como denunciamos nos últimos três anos: é

quando o Estado utiliza o seu aparato fiscal, policial para também promover o

excesso de arrecadação por meio das indústrias de multas, das cobranças

excessivas e da morosidade dos órgãos ambientais.

Então, é importante que, dentro de um projeto de lei como o de nº 4.640,

aproveitemos para discutir coisas importantes e também as mazelas que estão

acontecendo no Estado de Minas Gerais. Tenho certeza de que esta Casa agirá, que

episódios como os ocorridos na semana passada não voltarão a acontecer.

Deputado Doutor Viana, é por isso que encerro minhas palavras dizendo que, a

partir de agora, começarei a colher novas assinaturas para a abertura da CPI das

indústrias de multas e da máfia do carvão. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Paulo Guedes, que é um

Deputado por quem temos o maior carinho e o maior respeito, que a Presidência e os

demais que se encontram presentes sempre respeitam a função do parlamentar, e

uma delas é usar a palavra em defesa do cidadão mineiro. No entanto, compete à

Presidência tomar as providências para que o Regimento Interno seja cumprido.

Assim, não se pode permitir que, durante a discussão de um projeto, o Deputado se

desvie por completo do assunto. Já que fazemos as leis, também somos obrigados a
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cumpri-las. Respeitamos o papel de cada parlamentar, e comunico a V. Exa. que

ficaríamos aqui ouvindo seu pronunciamento por quanto tempo fosse preciso. Porém,

cabe à Presidência fazer cumprir as Constituições e o Regimento Interno. Por isso,

peço sua compreensão, pois foi com esse objetivo que intervim em seu

pronunciamento.

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. 274 do Regimento Interno, a discussão,

em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 4.687 e 4.699/2010, uma vez que permaneceram

em ordem do dia por quatro reuniões; informa ao Plenário que, no decorrer da

discussão, foi apresentada ao Projeto de Lei nº 4.687/2010 uma emenda do

Deputado Padre João, que recebeu o nº 2, e foram apresentadas ao Projeto de Lei nº

4.699/2010 duas emendas do Deputado Antônio Carlos Arantes, que receberam os

nºs 2 e 3, e uma do Deputado Padre João, que recebeu o nº 4; e, nos termos do § 2°

do art. 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com os respectivos

projetos à Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer.

- O teor das emendas apresentadas é o seguinte:

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 4.687/2010

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - O montante global de créditos cedidos em um exercício financeiro não

poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% (sete por cento) da

receita corrente líquida.”.

Sala das Reuniões, 10 de agosto de 2010.

Padre João

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 4.699/2010

EMENDA Nº 2

Acrescentem-se ao art. 1° os seguintes inciso VII e  parágrafo único:

“Art. 1° - (...)

VII - promover a liquidação de dívidas de natureza agrícola pelo equivalente

financeiro do valor dos bens passíveis de penhora dos devedores diretos e
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respectivos garantes, desde que:

a) venha a ser realizada em conformidade com as práticas e regulamentações

bancárias das respectivas instituições e que as dívidas tenham sido objeto de

demanda judicial, relativamente a operações concedidas com recursos dos fundos

constitucionais de financiamento;

b) os devedores tenham investido corretamente os valores financiados, conforme

previsto nos respectivos instrumentos de crédito.

Parágrafo único - Para os efeitos do inciso VII, a dívida será considerada liquidada

pelo valor de avaliação dos bens passíveis de penhora quando da obtenção do

financiamento, descontado a uma taxa real que corresponda ao custo de

oportunidade da fonte provedora dos recursos, pelo tempo estimado para o desfecho

da ação judicial.”

Sala das Reuniões, 10 de agosto de 2010.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A apresentação desta emenda visa aprimorar o texto do projeto de lei

apresentado pelo Poder Executivo, uma vez que, apesar do alcance e dos benefícios

propostos, não propõe uma solução definitiva para aqueles mutuários cujo débito,

mesmo depois de recalculado sob as novas condições, esteja muito acima do valor

de seu patrimônio, imputando ao Estado o ônus da cobrança judicial, sem a

perspectiva de serem alcançados os valores pretendidos pelo Estado. Além disso,

acrescentamos ao projeto a possibilidade de se dar tratamento similar às operações

de financiamento contratadas com o aval do Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais - BDMG - e sob o risco do Estado, relativas ao Programa de Cooperação

Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados - Prodecer II -, que foram

importantes para o desenvolvimento agropecuário da região Noroeste do Estado.

Ao propormos que as dívidas herdadas pelo Estado, hoje sob a administração do

BDMG e da MGI, decorrentes de operações de crédito rural contratadas com os

extintos Bemge e Credireal, possam ser liquidadas pelo equivalente patrimonial, além

da redução do ônus para o Estado, criamos a possibilidade legal de que o devedor,

vendendo seu patrimônio, liquide o débito, respeitando-se a prática bancária para a

situação. Vale lembrar que, para a efetivação da liquidação, além da declaração



____________________________________________________________________________
310

patrimonial, as instituições (BDMG e MGI) deverão promover o levantamento

patrimonial do devedor, para definição do valor a ser liquidado.

Quanto às dívidas relativas ao Prodecer II, tendo em vista que há inadimplência e o

BDMG não tem como regularizá-la sem previsão legal, por se tratar de recurso

estadual, abrimos a possibilidade de renegociação das pendências.

É importante destacar que o governo federal já adotou procedimento semelhante

em termos de equivalência patrimonial para liquidação de dívida, conforme

disciplinam os arts. 15-B, 15-C e 15-D da Lei Federal nº 7.827, de 1989, com nova

redação dada pela Lei Federal nº 11.945, de 2009, regulamentada pela Resolução nº

030, de 2010, do Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento do

Nordeste.

EMENDA Nº 3

Incluam-se onde convier:

“Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer mecanismos que

permitam a prorrogação de parcelas vencidas, decorrentes da renegociação objeto

desta lei, mediante análise caso a caso e desde que comprovada, a partir de

solicitação, a incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de

dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores

adversos e eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Parágrafo único - A prorrogação de que trata este artigo estará vinculada ao

pagamento mínimo de 10% (dez por cento) do valor da parcela inadimplida, com

prazo máximo de três anos, mantendo-se os encargos originalmente pactuados.”

“Art. ... - Incluem-se nos termos desta lei as operações contratadas junto ao Banco

de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais S.A. - BDMG -, relativas ao

Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados -

Prodecer II -, honradas e liquidadas integralmente junto à Secretaria do Tesouro

Nacional - STN - pelo Tesouro Estadual.”

Sala das Reuniões, 10 de agosto de 2010.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A apresentação desta emenda visa aprimorar o texto do projeto de lei

apresentado pelo Poder Executivo, uma vez que, apesar do alcance e dos benefícios
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propostos, não propõe uma solução definitiva para aqueles mutuários cujo débito,

mesmo depois de recalculado sob as novas condições, esteja muito acima do valor

de seu patrimônio, imputando ao Estado o ônus da cobrança judicial, sem a

perspectiva de serem alcançados os valores pretendidos pelo Estado. Além disso,

acrescentamos ao projeto a possibilidade de se dar tratamento similar às operações

de financiamento contratadas com o aval do Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais - BDMG - e sob o risco do Estado, relativas ao Programa de Cooperação

Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados - Prodecer II -, que foram

importantes para o desenvolvimento agropecuário da região Noroeste do Estado.

Ao propormos que as dívidas herdadas pelo Estado, hoje sob a administração do

BDMG e da MGI, decorrentes de operações de crédito rural contratadas com os

extintos Bemge e Credireal, possam ser liquidadas pelo equivalente patrimonial, além

da redução do ônus para o Estado, criamos a possibilidade legal de que o devedor,

vendendo seu patrimônio, liquide o débito, respeitando-se a prática bancária para a

situação. Vale lembrar que, para a efetivação da liquidação, além da declaração

patrimonial, as instituições (BDMG e MGI) deverão promover o levantamento

patrimonial do devedor, para definição do valor a ser liquidado.

Quanto às dívidas relativas ao Prodecer II, tendo em vista que há inadimplência e o

BDMG não tem como regularizá-la sem previsão legal, por se tratar de recurso

estadual, abrimos a possibilidade de renegociação das pendências.

É importante destacar que o governo federal já adotou procedimento semelhante

em termos de equivalência patrimonial para liquidação de dívida, conforme

disciplinam os arts. 15-B, 15-C e 15-D da Lei Federal nº 7.827, de 1989, com nova

redação dada pela Lei Federal nº 11.945, de 2009, regulamentada pela Resolução nº

030, de 2010, do Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento do

Nordeste.

EMENDA Nº 4

Dê-se ao art. 5º a seguinte redação:

“Art. 5º - Nas ações de cobrança e execução dos créditos ajuizados pelo Estado, os

honorários advocatícios não ultrapassarão 1,5% (um vírgula cinco por cento), exceto

quando houver embargo ou ação visando à desconstituição ou à revisão desses
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créditos, caso em que esse percentual poderá ser de até 3% (três por cento) sobre o

saldo atualizado nos termos do disposto no inciso II do art. 1º desta lei.”.

Sala das Reuniões, 10 de agosto de 2010.

Padre João

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária

de amanhã, dia 11, às 9 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a

ordinária de amanhã, 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.

* - Sem revisão do orador.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2010

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 120

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida no art. 90, VIII,

combinado com o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à

proposição de lei complementar em epígrafe, que 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.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº 537/2010,

publicada no “Diário do Legislativo” de 8/7/2010.

Constituída esta Comissão, nos termos do art. 222, combinado com o art. 111,

inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele

emitir parecer.

Fundamentação

O objetivo da proposição em tela é alterar a estrutura das carreiras policiais civis, de

que trata a Lei Complementar nº 84, de 25/7/2005, e o Estatuto da Polícia Civil no

que concerne aos requisitos para o ingresso nas carreiras policiais civis e à estrutura

orgânica do referido órgão. Ela introduz medidas que beneficiam os policiais civis,

valorizando, dessa forma, tais carreiras.

Por força de emenda apresentada pela Comissão de Administração Pública durante

a tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 60/2010, foram introduzidos na

proposição dispositivos tratando das regras relativas ao Adicional de Desempenho –

ADE. As referidas normas relativas ao ADE são, em sua maioria, similares às que

regulam o adicional no âmbito da Polícia Militar. Entretanto, o § 1º do art. 20-E e o art.

20-G da Lei Complementar nº 84, de 2005, acrescentados pelo art. 12 da proposição,

contêm normas diferenciadas. Trata-se dos dispositivos vetados pelo Governador do

Estado.

O § 1º do art. 20-E dispõe o seguinte:
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“Art. 20-E – (...)

§ 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.”.

De acordo com as regras aplicadas aos demais servidores do Estado e aos

militares, para o cálculo do valor do ADE, é considerado o resultado da última

avaliação de desempenho concluída, e não a média de todas as avaliações de

desempenho anteriores à apuração do valor do adicional, como previsto na

proposição aprovada. Com efeito, essa regra diferenciada para os policiais civis não

se justifica. Ademais, segundo afirma o Governador do Estado nas razões do veto, o

cálculo do ADE pela média das avaliações de desempenho poderá acarretar prejuízo

para o servidor.

Já o art. 20-G da Lei Complementar nº 64, de 2005, acrescentado pelo art. 12 da

proposição de lei, dispõe o seguinte:

“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”.

O dispositivo vetado atribui a policial civil não submetido à avaliação de

desempenho individual no ano de 2007 o resultado correspondente a setenta por

cento na referida avaliação. Vemos que o dispositivo atribui uma nota fictícia a uma

avaliação que não foi efetivamente realizada. Tal procedimento não se justifica, uma

vez que, no ano de 2007, já existiam normas que possibilitavam a implementação da

avaliação de desempenho individual no âmbito da Polícia Civil.

Ademais, é mister observar que a aplicação desse segundo dispositivo vetado

implica aumento de despesa. Acrescente-se que ele foi introduzido na proposição em

razão de emenda apresentada por comissão desta Casa Legislativa. Trata-se de

medida que afronta dispositivo constitucional, uma vez que a matéria objeto da

proposição é de iniciativa privativa do Governador do Estado, hipótese em que é

vedada a apresentação de emenda que implique aumento de despesa.

Vemos, então, que, efetivamente, os dispositivos vetados não devem prosperar,
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razão pela qual somos levados a concordar com o veto parcial do Governador do

Estado.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial oposto à Proposição de

Lei Complementar nº 120.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2010.

Gustavo Valadares, Presidente e relator - Ademir Lucas - João Leite.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2010

ATA

ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 17/8/2010

Presidência dos Deputados José Henrique, Weliton Prado, Dalmo Ribeiro Silva e

Paulo Guedes

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

Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.839 a 4.844/2010 - Requerimentos nºs 6.566 a

6.579/2010 - Requerimentos das Comissões de Segurança Pública e de Direitos

Humanos e dos Deputados Duarte Bechir e outros, Durval Ângelo e outros, Vanderlei

Miranda e outros, Domingos Sávio e outros, João Leite e outros, Arlen Santiago,

Wander Borges (5) e Sargento Rodrigues - Comunicações: Comunicações das

Comissões do Trabalho, de Cultura, de Defesa do Consumidor, de Meio Ambiente, de

Administração Pública, de Segurança Pública, de Educação, de Assuntos Municipais

e de Turismo e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Registro de presença - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Eros Biondini, Padre João, Carlin Moura, Weliton

Prado e Paulo Guedes - 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 63/2010 - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre

o Veto Total à Proposição de Lei nº 19.958 - Comunicação da Presidência - Leitura

de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados

Durval Ângelo e outros, Vanderlei Miranda e outros, Duarte Bechir e outros,

Domingos Sávio e outros, João Leite e outros e Arlen Santiago; deferimento -

Votação de Requerimentos: Requerimentos das Comissões de Direitos Humanos e

de Segurança Pública e dos Deputados Sargento Rodrigues e Wander Borges (5);

aprovação - Requerimento do Deputado Padre João; deferimento; discurso do

Deputado Paulo Guedes - Registro de presença - Inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do

Dia.
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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 - Ademir Lucas -

Agostinho Patrus Filho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro

Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -

Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Leonardo Moreira - Luiz Humberto

Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. José Sarney, Presidente do Senado Federal, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 6.399/2010, da Comissã o de Cultura.

Do Sr. Cláudio Renato dos Santos Costa, Presidente do Tribunal de Justiça,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.370/2010, da Comissão de
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Segurança Pública.

Do Sr. Jairo Ataide, Deputado Federal, encaminhando cópia da Proposta de

Emenda à Constituição nº 503/2010, da qual é o primeiro signatário e que dispõe

sobre a destinação de recursos da União para saneamento básico nos Municípios. (-

À Comissão de Saúde.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 6.384/2010, da Comissã o de Segurança Pública.

Do Sr. Eduardo Antonio Carvalho, Prefeito Municipal de Varginha, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.423/2010 , da Comissão de Segurança

Pública.

Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu, Diretor-Presidente da Copasa Serviços de

Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S.A. - Copanor -,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.270/2009, da Comissão de

Participação Popular.

Do Sr. Alysson Paixão de Oliveira Alves, Superintendente Regional do Trabalho e

Emprego, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.592/2009, da

Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Luci Rodrigues Espeschit, Superintendente Regional do Incra,

encaminhando cópia de termo aditivo a convênio entre esse órgão e o Centro de

Formação e Assessoria 25 de Julho. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para

os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento

Interno.)

Do Sr. Luiz Cláudio da Silva Chaves, Presidente da OAB-MG, convidando para o II

Seminário de Advocacia Eleitoral - O Advogado na Construção da Cidadania,

promovido por essa entidade e pelo Instituto de Desenvolvimento Democrático.

Do Sr. Cezar Luís Rangel Coutinho, Procurador da Justiça Militar e Membro Auxiliar

da Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.016/2010 , da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. José Venâncio de Miranda Neto, Juiz de Direito da Comarca de Caratinga,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.432/2010, da Comissão de
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Direitos Humanos.

Do Sr. Robson Lucas da Silva, Chefe de Gabinete da Secretaria de Defesa Social,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.568/2010, da Comissão de

Segurança Pública.

Do Sr. Euvaldo M. Bittencourt Junior, Coordenador-Geral de Convênios da

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, informando a

celebração de convênio entre a União e a Secretaria de Desenvolvimento Social, com

vistas à execução do projeto 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. Marcos Figueira de Almeida, Secretário da Comissão de Fiscalização

Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, convidando a Presidência desta

Casa a participar de audiência pública nessa Câmara, em 18/8/2010, destinada a

discutir a Proposta de Emenda à Constituição nº 544/2002.

Do Sr. Mauricio Pereira Malta, Chefe da Assessoria Parlamentar do DNIT,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.046/2008, da Comissão de

Transporte.

Da Sra. Rosani A. Araújo, Coordenadora de Logística e Execução do Ministério da

Ciência e Tecnologia (2), encaminhando cópias de termos aditivos a convênios

celebrados entre esse Ministério e a Uemg e entre esse Ministério e o Estado, bem

como cópias dos respectivos extratos de publicação no “Diário Oficial da União”. (- À

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

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

Do Sr. Wagner Eustaquio de Souza, Superintendente de Articulação e

Descentralização de Políticas Antidrogas da Secretaria de Esportes e da Juventude

(3), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 5.804, 5.959 e

6.373/2010, da Comissão de Segurança Pública.

Da Secretaria de Governo (2), prestando informações relativas aos Projetos de Lei

nºs 3.399, 3.935, 3.953 e 4.023/2009 e 4.326, 4.613 e 4.621/2010, em atenção a

pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se os ofícios e as notas técnicas aos

respectivos projetos de lei.)
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Do Sr. Giovanni Marques Santos, Diretor do Colégio São José, de Pouso Alegre,

agradecendo voto de congratulações formulado por esta Casa em atenção a

requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Da Vivo S.A. e da Global Village Telecom Ltda. - GVT -, prestando informações

relativas ao requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor encaminhado por

meio do Ofício nº 1.903/2010/SGM.

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 4.839/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes de Betim - ADB -, com

sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Deficientes de Betim -

ADB -, com sede nesse Município.

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

Rômulo Veneroso

Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2010.

Justificação: A Associação dos Deficientes de Betim - ADB -, com sede e foro nesse

Município, é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, sem fins lucrativos, com

duração por tempo indeterminado, cujo estatuto está registrado no Cartório de

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Betim. Tem por finalidade a

organização das pessoas com deficiência e familiares, em defesa de seus direitos,

promoção da qualidade de vida e inclusão social.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos ilustres 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.
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PROJETO DE LEI Nº 4.840/2010

Cria a Área de Proteção Ambiental do Vale do Sumidouro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criada a Área de Proteção Ambiental do Vale do Sumidouro.

Art. 2º - A área prevista nos Decretos nºs 20.375 e 20.598, de 1980, alterada pelo

Decreto nº 44.935, de 2008, fica transformada em área de proteção ambiental e

unidade de conservação sustentável.

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

Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2010.

Adalclever Lopes

- 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 4.841/2010

Altera o art. 7º da Lei nº 14.870, de 16 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a

qualificação de pessoa jurídica de direito privado como Organização da Sociedade

Civil de Interesse Público - Oscip - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam revogados os §§ 1º e 2º do art. 7º da Lei nº 14.870, de 16 de

dezembro de 2003, passando o seu inciso IV a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º - (...)

IV - documentos que comprovem a aquisição de personalidade jurídica da entidade

há no mínimo um ano;”.

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

Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2010.

Wander Borges

Justificação: A qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse

Público é outorgada a pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos,

instituídas por iniciativa de particulares, para desempenhar serviços sociais não

exclusivos do Estado. Podem receber auxílio estatal, dentro da atividade de fomento,

mediante a assinatura do termo de parceria.

Para que a entidade pleiteie a qualificação, seu estatuto deve apresentar como
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objetivo social uma das atividades seguintes: promoção de assistência social; cultura;

defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; ensino fundamental ou

médio gratuitos; saúde gratuita; segurança alimentar e nutricional; defesa,

preservação e conservação do meio ambiente; gestão de recursos hídricos e

desenvolvimento sustentável; trabalho voluntário; desenvolvimento econômico e

social e combate à pobreza; experimentação lucrativa de novos modelos

socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;

defesa dos direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica

gratuita; defesa da ética, da paz e da cidadania, dos direitos humanos, da democracia

e de outros valores universais; estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias,

produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos;

fomento do esporte amador e ensino profissionalizante ou superior.

Para a obtenção da qualificação como Oscip, no âmbito estadual, são exigidos

alguns requisitos, entre os quais, a comprovação de uma experiência mínima de dois

anos na execução das atividades da entidade, contudo esse prazo é um dificultador

para que entidades novas venham a pleitear o referido título. Corroborando essa

alegação, verificamos que a Lei Federal nº 9.790, de 23/3/99, que dispõe sobre a

qualificação de pessoa jurídica de direito privado como Oscip, não prevê limitação

temporal, simplificando a obtenção da qualificação.

O projeto em apreço tem por objetivo simplificar o procedimento, no âmbito do

Estado, uma vez que diminui o lapso temporal exigido, bem como altera a forma de

sua comprovação, que passa a depender da aquisição da personalidade jurídica pela

entidade.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação

desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

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

PROJETO DE LEI Nº 4.842/2010

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo

ao Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho da Rodovia MGT-

262 compreendido entre o entroncamento próximo ao Km 6 e a rotatória localizada no

Km 7.

Art. 2º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Sabará a área

de que trata o art. 1º.

Parágrafo único – A área a que se refere o “caput” deste artigo integrará o

perímetro urbano do Município de Sabará e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3º – A área objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

doador se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 2º.

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

Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2010.

Wander Borges

Justificação: O trecho da rodovia de que trata esta proposição integra a MGT-262,

estando compreendido entre o entroncamento próximo ao Km 6 e a rotatória

localizada no Km 7, no Município de Sabará.

Trata-se de bem público de uso comum do povo, de propriedade do Estado,

gerenciado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

– DER-MG.

Ressalte-se ainda que, com o novo traçado da estrada, executado durante seu

projeto de duplicação, o trecho deixou de pertencer efetivamente à estrada, sendo

utilizado essencialmente por moradores do Bairro Nações Unidas, como via para

acessar a rotatória localizada no Km 7. Assim, o projeto em tela beneficiará a

comunidade sabarense, pois a referida doação permitirá melhorias na conservação

do referido trecho, beneficiando os moradores que dele dependem e favorecendo a

autonomia da municipalidade.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação

desta proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.843/2010
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Declara de utilidade pública a Associação de Mulheres em Ação - Ama -, com sede

no Município de Carandaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Mulheres em Ação -

Ama -, com sede no Município de Carandaí.

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

Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2010.

Padre João

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

25/3/2007, tem por finalidades: organizar e mobilizar as pessoas interessadas em

desenvolver a comunidade nos seus aspectos socioeconômicos, culturais, ambientais

e políticos, pensando na busca do bem comum, para criar e potencializar os espaços

de convivência e as condições do bairro para uma vida digna e feliz; implementar

projetos na área de infraestrutura básica, saúde, educação, cultura, lazer, moradia,

meio ambiente e assistência social; defender a preservação do meio ambiente na

área abrangida pela comunidade, especialmente, as condições de saneamento,

abastecimento de água, tratamento de esgoto e coleta de lixo; buscar a melhoria

contínua das condições de uso, aparência e segurança dos espaços públicos do

bairro, incluindo ruas, calçadas, vias de acesso, iluminação e equipamentos públicos,

tanto para benefício dos moradores, como para os visitantes; promover atividades de

educação, com ênfase na criação de creche para educação infantil, centro de

informática, biblioteca comunitária, escolinha de futebol e de formação musical;

colaborar com as demais associações do Município e região, com outras entidades

públicas e privadas em benefício da comunidade em geral; trabalhar em defesa dos

direitos humanos e no combate à fome e à pobreza, promovendo a segurança

alimentar e nutricional; apoiar a agricultura familiar com práticas agroecológicas,

cooperativistas e comercialização para agregação de valores aos produtos; levar aos

poderes públicos as reivindicações e anseios da comunidade e colaborar para o seu

atendimento; manifestar a opinião dos moradores sobre os planos, projetos e leis que

venham a afetar a comunidade; defender judicialmente, se necessário, os direitos e

interesses da comunidade; propor ações judiciais como ação civil pública e mandato
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de segurança coletivo, para a defesa dos interesses de associados e dos interesses

individuais homogêneos, difusos e coletivos relacionados no seu estatuto; motivar a

comunidade para participar dos trabalhos da associação, com efetiva cooperação de

membros; promover eventos para captar recursos a serem destinados às atividades

fins da associação.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública, encontra-se legalmente

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

Por estas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.844/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e do Produtor Rural do

Tabuleiro e Região, com sede no Município de Carandaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária e do Produtor

Rural do Tabuleiro e Região, com sede no Município de Carandaí.

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

Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2010.

Padre João

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

12/7/82, tem por finalidades: prestar quaisquer serviços que possam contribuir para

melhorar as condições de vida de seus associados; proporcionar a melhoria do

convívio entre os moradores, através da integração de seus associados; proporcionar

aos seus associados e dependentes saúde, atividades econômicas, educacionais,

culturais, desportivas e sociais; garantir a recreação, promoção humana, serviços

públicos, assistência social, agrícola e patrimonial; melhorar as condições de vida das

famílias; fomentar e assistir as famílias dos produtores rurais da comunidade do

Tabuleiro e região em suas atividades; firmar convênios com associações

congêneres, autarquias e entidades federais, estaduais, municipais, privadas e

outras; servir de ligação entre o meio rural e urbano, facilitando o intercâmbio;
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desenvolver canais de comercialização dos produtos e serviços de seus associados,

através de feiras e mercadão do produtor, inclusive no exterior; auxiliar na

comercialização de produtos de seus associados, emitindo, se for o caso, notas

fiscais em seu nome; trabalhar na defesa do meio ambiente como fonte de vida;

prestigiar, estimular e ajudar iniciativas que beneficiem a comunidade.

O processo objetivando a concessão do título de utilidade pública encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.566/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Agnaldo Diniz Filho, Diretor-Presidente da

Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, pelos 138 anos de fundação

dessa empresa. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 6.567/2010, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja encaminhado à

Copasa-MG pedido de informações sobre a situação da produção da água mineral

Caxambu. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 6.568/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação de Amigos da Corrida Rústica de São

Sebastião de Timóteo pelos nove anos de sua constituição. (- À Comissão de

Educação.)

Nº 6.569/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Dárcio Lopardi Mendes, Desembargador, por sua

eleição para integrar a Corte Superior do Tribunal de Justiça. (- À Comissão de

Administração Pública.)

Nº 6.570/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Conselho dos Profissionais de Conservação e Limpeza de

Minas Gerais - Compromig - pelos quatro anos de sua constituição. (- À Comissão do
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Trabalho.)

Nº 6.571/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do IEF pedido de informações sobre a supressão de vegetação que

teria sido realizada pelo Poder Executivo de Montes Claros no Parque Guimarães

Rosa, conforme noticiado no jornal "Hoje em Dia", em 10/8/2010.

Nº 6.572/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

do Patrimônio Público - CAO-PP -, à Corregedoria da Polícia Civil e à Secretaria de

Defesa Social pedido de informações sobre a investigação de denúncia de fraude,

peculato e prevaricação formulada contra a Delegada Elaine Lúcia Nogueira. (-

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 6.573/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça pedido de providências para a

investigação de desvios de finalidade e uso indevido de recursos públicos que

estariam ocorrendo em cursos e congressos de Vereadores, conforme noticiado no

programa "Fantástico", da Rede Globo de Televisão, em 8/8/2010. (- À Comissão de

Assuntos Municipais.)

Nº 6.574/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Cel. PM Geraldo Henrique Guimarães da Silva, Comandante da 12ª

Região da PMMG, pedido de providências com relação a denúncia apresentada

contra o policial Ronei Rodrigues da Cunha, lotado em Santa Margarida, que teria

praticado abuso de autoridade e atos de violência, encaminhando-se também cópia

das notas taquigráficas da reunião extraordinária dessa Comissão em 21/6/2010.

Nº 6.575/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado às Secretarias de Defesa Social e de Desenvolvimento Econômico

pedido de providências para que se realize interlocução com a Fhemig com vistas à

transformação do entorno do presídio de São Joaquim de Bicas em distrito industrial.

Nº 6.576/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Cb. PM Luiz Fernando Portes, ao Cb. PM Robson

Fabiano de Ávila, ao Sd. PM Geraldo Nunes da Nóbrega Neto e ao Sd. PM Daimon

Bruneli de Camargos, lotados na 61ª Companhia da PMMG, de Conselheiro Lafaiete,
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por sua participação no projeto Patrulha Rural.

Nº 6.577/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais da 9ª Companhia Independente da PMMG que

implantaram o Projeto Rede de Vizinhos Protegidos em Araguari.

Nº 6.578/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais que menciona, lotados na 22ª Companhia

Independente da PMMG, de Caratinga, pelo trabalho que vêm realizando,

especialmente na repressão ao tráfico de drogas na região.

Nº 6.579/2010, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado à Seção de Conflitos Agrários do Ministério Público, à Secretaria

Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária e ao Iter-MG pedido de

providências com relação aos assuntos tratados na audiência pública dessa

Comissão em 24/5/2010, em Rio Pardo de Minas, encaminhando-se também as

respectivas notas taquigráficas e cópia dos documentos recebidos no evento.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Segurança

Pública e de Direitos Humanos e dos Deputados Duarte Bechir e outros, Durval

Ângelo e outros, Vanderlei Miranda e outros, Domingos Sávio e outros, João Leite e

outros, Arlen Santiago, Wander Borges (5) e Sargento Rodrigues.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do Trabalho,

de Cultura, de Defesa do Consumidor, de Meio Ambiente, de Administração Pública,

de Segurança Pública, de Educação, de Assuntos Municipais e de Turismo e do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Registro de Presença

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - A Presidência tem o prazer de

registrar a visita a esta Casa dos alunos do curso de Direito do Centro de Estudos

Superiores Aprendiz, de Barbacena, acompanhados pelos ilustres professores. É um

prazer tê-los, nesta tarde, na reunião ordinária da Assembleia Legislativa. Muito

obrigado pela presença de todos.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.
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O Deputado Eros Biondini - Deputado José Henrique, Sr. Presidente; Sras.

Deputadas e Srs. Deputados; servidores da Casa; imprensa presente; amigos que

nos acompanham das galerias do Plenário; família mineira que nos acompanha nas

centenas de Municípios onde chega o sinal da TV Assembleia, boa tarde.

Trabalhamos para que os 853 Municípios mineiros captem em breve o sinal da TV

Assembleia, o que nos aproximará daqueles que representamos nos quatro cantos

deste nosso querido Estado.

Nesse final de semana, dois eventos marcaram e engrandeceram a vivência da

Semana Nacional da Família, que concluímos no último domingo. Foi uma semana

marcada por encontros e manifestações em favor da família, em defesa da vida e na

luta contra o aborto. No sábado, em Conceição do Pará, participei, mais uma vez, da

graduação de dezenas de jovens recuperados das drogas. Foi um momento de muita

emoção. Inúmeras vezes pude viver esse momento, acompanhando de perto toda a

rede formada pelas entidades de recuperação de dependentes químicos no Estado.

Famílias que, há pouco menos de um ano, nos procuraram, desesperadas por terem

os filhos envolvidos com as drogas, vivendo todas as consequências disso em casa -

ameaças, dificuldades e sofrimento das crianças, jovens e pais - agora sorriem

novamente. Foi maravilhoso ver a alegria nos rostos dos pais, filhos e irmãos; ver o

semblante emocionado de um pai que, após anos de vício, estava recuperado,

recebendo da filha de 6 anos uma rosa e das mãos de D. Vera, coordenadora da

Fazenda Vida e Renascer, em Conceição do Pará, a Bíblia.

Isso nos encheu de alegria e esperança. O mal das drogas tem afetado e assolado

todas as famílias, direta ou indiretamente, pois todos têm um parente, amigo, vizinho

ou conhecido que passa pelo problema do uso ou abuso de drogas. Por outro lado,

temos apontado o caminho da recuperação. É claro que trabalhamos políticas

públicas visando, sobretudo, a educação e a prevenção para que os jovens,

orientados e instruídos, não sejam seduzidos pelas drogas. Porém, sabemos que

quase se perdeu o controle dessa orientação dos adolescentes e jovens.

Trabalhamos a educação e a orientação, e sou autor de uma proposta de emenda à

Constituição que trata de inserir a matéria da prevenção do uso de drogas como

obrigatória nas escolas. Enquanto trabalhamos com a questão da formação, temos
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que investir urgentemente na recuperação daqueles que já caíram no vício. Por isso

temos acompanhado as quase 300 fazendas de recuperação em Minas Gerais.

Faço um esclarecimento: o ex-Governador Aécio Neves e o Governador Anastasia

implantaram e fortaleceram a Subsecretaria de Políticas Antidrogas. Isso foi um

grande ganho para Minas Gerais, porque há uma visão ampla e amadurecida de que,

sem a parceria do governo com as entidades vocacionadas, a recuperação é quase

inviável. O que os governos não conseguem realizar em qualquer país, se houver

sabedoria, conseguirá realizar se investir nas entidades filantrópicas vocacionadas

para essa causa. Isso foi feito em Minas Gerais, e hoje temos centenas de fazendas

de recuperação estruturadas, equipadas e capacitadas para receber jovens e adultos,

homens e mulheres que pedem socorro e decidem sair do vício das drogas.

Esse primeiro encontro, no sábado, para graduação de dezenas de jovens que

estão saindo do vício das drogas e se recuperando, foi para mim motivo de profunda

alegria. Se há uma bandeira que levanto desde o primeiro dia de mandato nesta 16a

Legislatura, é a da recuperação e valorização dos nossos jovens. Há esperança, e ela

passa por esta Casa, pelo governo, pelas entidades vocacionadas - comunidades

terapêuticas e fazendas de recuperação de dependentes químicos. Parabéns a todos

os coordenadores de fazendas de recuperação; a todos os voluntários que, árdua e

assiduamente, trabalham por essa causa; e às famílias que, pela espiritualidade e

pela fé, têm conseguido encontrar esperança e levá-la a seus filhos. É impressionante

o número de jovens que há algum tempo não se abririam a uma mão estendida e que

hoje estão pedindo socorro e aceitando ajuda. Aproveito para lembrar que é

fundamental que a própria pessoa queira largar o vício das drogas e que ela mesma

se posicione pedindo ajuda. Isso tem acontecido; aliás, graças a Deus, temos até filas

de pessoas que querem ser internadas para se recuperar desse vício.

No domingo, finalizando com chave de ouro a Semana da Família, participamos da

XV Peregrinação da Juventude na Serra da Piedade. A juventude católica se

mobilizou, e mais de 10 mil jovens se reuniram nesse encontro inesquecível com o

nosso Bispo D. Joaquim Mol, que conduziu a todos de maneira brilhante. Realmente,

foi uma manifestação de fé que nos emocionou a todos e que mostrou que a

juventude está consciente de que, para termos um mundo novo, precisamos de
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homens e mulheres novos, não exatamente na idade, mas de coração e mente

renovados, com o coração cheio de amor e fé. Os que acham que a juventude

caminha em direção ao esfriamento da fé e de sua manifestação estão

completamente enganados. A provar o contrário aí estão o Pe. Fábio de Melo, com

quem convivo diariamente, levando multidões a momentos de espiritualidade e fé, o

Pe. Marcelo Rossi e tantos companheiros que defendem a mesma causa que eu, na

Canção Nova e em outros movimentos carismáticos. Os jovens encontram-se hoje às

multidões para manifestar sua fé e esperança e, mais do que isso, para se posicionar

como protagonistas de um mundo melhor e de uma sociedade mais justa. Ouso dizer

que nunca vimos isso com a intensidade que vemos agora, como pode comprovar

quem estava na Serra da Piedade e presenciou mais de 10 mil jovens erguendo suas

mãos em louvor e ouvindo de nosso Bispo D. Joaquim Mol palavras de incentivo, de

valorização e motivação para que a juventude, encontrando o caminho certo,

desencadeie um processo de restauração de nossas famílias e da nossa sociedade.

Digo isso porque, apesar de às vezes julgarmos que o jovem é o problema das

nossas famílias, esse jovem, recuperado, pode ser a solução para uma família

desestruturada. Muitos jovens que eram o problema de sua casa, depois de

recuperados de seu vício, passando por uma fazenda de recuperação, tornam-se o

esteio de sua família e acabam sendo os responsáveis pela total reestruturação

familiar. Repito que mais de 10 mil jovens foram à Serra da Piedade e quero abraçar

a todos eles, ou melhor, a todos os jovens de Minas Gerais e dar os parabéns a essa

juventude que cada vez mais se conscientiza de que, pela fé, pela oração e pela ação

- por suas obras caritativas -, pode fazer a diferença na construção de um mundo

melhor. A 15ª Peregrinação se insere no contexto do jubileu de Nossa Senhora da

Piedade. Em 2010, comemoramos o cinquentenário da proclamação oficial de Nossa

Senhora da Piedade como padroeira do Estado de Minas Gerais, Sr. Presidente. São

50 anos, o Jubileu de Ouro. A juventude não podia ficar fora dessa festa. No domingo

à tarde, encerramos o evento dando um espetáculo de fé, de amor, de participação e

de solidariedade. Jovens católicos de vários movimentos estavam lá mobilizados.

Parabéns à Pastoral da Juventude de Minas Gerais, da Arquidiocese de Belo

Horizonte e de todas as outras; aos jovens do Ministério Jovem, da Renovação
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Carismática e aos jovens paroquianos, que se mobilizaram de maneira exemplar. Na

ocasião, D. Joaquim Mol anteviu, além da Copa do Mundo, outro grande

acontecimento de 2014: a Jornada Mundial da Juventude no Brasil. Em 2014, mais de

1 milhão de jovens do mundo visitarão o País para celebrar essa jornada. D. Joaquim

nos convidou e nos convocou para estarmos na Jornada Mundial da Juventude que

acontecerá em meados de 2011, em Madri, na Espanha. Temos a certeza de que os

jovens de Minas Gerais, mobilizados, participarão como protagonistas dessa nova

sociedade, firmarão o compromisso de, no próximo ano, participar da Jornada

Mundial da Juventude em Madri. Os que não puderem ir participarão aqui, em Belo

Horizonte, do BH na Jornada, grande movimento de mobilização jovem não apenas

de católicos, mas também de fiéis de outras denominações religiosas, que se juntam

a nós para celebrar a vida e que têm também a missão de defendê-la. Sr. Presidente,

a 15ª Peregrinação da Juventude à Serra da Piedade teve como lema “Juventude

com Maria em defesa da vida”, muito bonito e fundamental. Parabéns à Arquidiocese

de Belo Horizonte, que proporcionou esse grande encontro, e aos jovens que lá

estavam com novo ardor missionário, expressando sua fé de forma renovada,

fervorosa. Parabéns pela defesa da vida, tema hoje tão importante para nós.

Categoricamente, D. Joaquim conclamou o povo a repetir que somos defensores da

vida desde a sua concepção até a morte natural, até o seu fim natural. Em hipótese

alguma abaixaremos a bandeira da vida. Em hipótese alguma abaixaremos a guarda.

Defenderemos a vida em todas as suas dimensões e etapas. Protegeremos a vida

até mesmo no lugar em que ela deveria ser mais segura, ou seja, o ventre materno.

Concluo recitando um dos salmos de Davi: “Minha alma está segura, Senhor, em tuas

mãos como uma criança está segura no ventre de sua mãe”. Buscamos essa

segurança, lutamos por ela, Sr. Presidente. Eis, pois, nossa alegria de dar a esta

Casa e à população de Minas Gerais a notícia desses dois grandes acontecimentos:

a graduação dos ex-dependentes químicos no sábado e a 15ª Peregrinação da

Juventude à Serra da Piedade, fechando a Semana Nacional da Família. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, saúdo os colegas Deputados e todos os
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que nos acompanham pela TV Assembleia. A princípio, gostaria de destacar dois

assuntos que entendo serem de fundamental importância para todo o povo mineiro.

Desde 2003 nos empenhamos em garantir a qualidade de vida no campo. Entendo

que, quando garantimos a qualidade de vida no campo, viabilizamos à criança, ao

jovem e à mulher um plano de vida na zona rural, no interior. Essa ação ajuda, e

muito, todos nós mineiros e brasileiros. A falta de investimento, sobretudo na zona

rural, no interior, nos Municípios pequenos, especialmente nas décadas de 70 e 80,

provocou um grande êxodo rural. A ausência de políticas públicas agrícolas, agrárias,

de crédito, de assistência técnica, de comercialização específica e de agroindústria é

que levou a um empobrecimento, e a única forma de sobrevivência é o êxodo para os

grandes centros. Atualmente há um esforço - nosso mandato sempre esteve em

sintonia com o governo Lula - com os programas do governo federal, para buscar

reverter essa situação. O acesso à terra é uma das ações importantes que vêm

sendo aprimoradas nas duas linhas, seja pela forma de desapropriação, seja na

aquisição de terras, seja por meio do Incra, seja por intermédio do crédito fundiário.

Esse programa foi pauta de várias audiências públicas solicitadas por este

parlamentar, na busca de resolver os problemas antigos dos remanescentes do

Banco da Terra e colher propostas para aprimorar o Programa Nacional de Crédito

Fundiário. Ao longo do Estado, há exemplos em que os próprios empregados se

reuniram e compraram a fazenda onde trabalhavam como meeiros ou no regime de

terça, e obtiveram sucesso, com produção e até área de produção coletiva.

Outro esforço do mandato, junto ao programa do governo federal, foi a discussão

em relação à assistência técnica. Como oferecer ao agricultor uma assistência

técnica diferenciada, respeitando-se a própria iniciativa, o sonho do agricultor da

agricultura familiar de produzir alimentos com segurança, com a superação do uso do

veneno, enfim, por meio de uma produção agroecológica. Obtivemos outro avanço

com o Programa de Aquisição de Alimentos, em que o governo federal, por meio da

Conab e em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à

Fome, adquire os produtos da agricultura familiar e os doa às entidades. Cada

agricultor familiar pode vender até R$4.500,00 por ano e, ao fim de cada projeto,

somam-se aos R$9.000,00 que cada agricultor pode vender para a alimentação
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escolar. Fizemos também várias audiências públicas nesta Casa e algumas no

interior, até mesmo construindo a minuta da regulamentação da lei federal que exige

que no mínimo 30% dos recursos destinados ao Estado e aos Municípios sejam para

adquirir os produtos da agricultura familiar. Justamente com esse programa

conseguimos finalmente avançar no Estado de Minas Gerais, antes mesmo da nossa

discussão sobre o decreto. Encerramos o primeiro semestre deste ano com uma

emenda de nossa autoria, que trata da redução do ICMS dos produtos da agricultura

familiar, até mesmo do leite e seus derivados. Isso é uma grande conquista dos

trabalhadores e trabalhadoras rurais, que, de forma organizada, tanto pelo

associativismo quanto pelo cooperativismo, vendem os seus produtos, por meio da

Conab, para o governo federal. Esses produtos ficam no Município e são destinados

a creches, Apaes, asilos, escolas, enfim a todas as entidades devidamente

documentadas e que prestam serviços à sociedade. A redução do ICMS de 18% para

12% e 7% foi uma conquista dos trabalhadores e trabalhadoras, tendo nesta Casa

aliados na construção dessa conquista. Qual é o grande problema que ainda

enfrentamos? É importante destacar que, quando garantimos qualidade de vida no

campo, estamos a serviço dos urbanos e dos rurais; quando impedimos o

crescimento desordenado dos grandes centros, estamos ajudando quem mora nas

cidades; quando conseguimos, a cada ano, uma produção recorde de alimentos de

qualidade, estamos a serviço de toda a população, urbana e rural. Dessa forma,

estamos dando segurança a quem mora na cidade de ir ao mercado, ao

supermercado e à feira e comprar verduras, legumes e frutas de qualidade e ainda

garantindo saúde às pessoas. Com uma produção recorde a cada ano, está sendo

assegurada às pessoas da cidade uma alimentação mais em conta. Hoje todos têm

acesso ao alimento, de forma digna, sem precisar mendigar, sem precisar passar por

humilhações para ter uma boa alimentação, com carnes, legumes, verduras e frutas.

Houve, sim, um grande avanço no acesso à alimentação graças aos programas

federais. No último ano do governo estadual, conseguimos pelo menos isso. Se não

há investimento direto no campo, pelo menos houve redução do ICMS dos produtos

da agricultura familiar. Dessa forma, o agricultor familiar supera um grande gargalo

histórico, os atravessadores. Hoje o agricultor produz, agrega valor a sua produção e
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a vende. Aí, sim, passa a ter renda. É verdade que precisamos avançar muito mais,

muito mais, mas infelizmente ainda falta compromisso no Estado de Minas Gerais.

Gostaria de chamar a atenção dos nobres colegas, Deputados e Deputadas, e dos

telespectadores para um segundo assunto. A temperatura no interior está oscilando

de 5º a 12º. Foi o que enfrentei antes de ontem e ontem. Em Minas Gerais, ainda há

mais de meio milhão de pessoas sem energia elétrica. O governo federal garante a

maior parte dos recursos para o programa Luz para Todos, e o governo estadual

contribui com apenas 11%. É isso o que está assinado no convênio realizado entre o

governo federal, Ministério de Minas e Energia e a Eletrobrás. É uma vergonha, pois

o programa deveria atender a no mínimo 10 mil famílias por mês. Na audiência

pública realizada no semestre passado, percebemos que o programa estava ligando,

em média, 2 mil pontos por mês. Se esse cronograma de execução continuar dessa

forma, chegaremos a dezembro sem nem sequer ter sido atendido um quarto da

demanda. Peço compromisso ao governo do Estado e responsabilidade e

compromisso à Cemig, empresa de capital aberto, de economia mista, que tem de

enxergar o meio rural. Deputado Paulo Guedes, não temos como convencer o jovem

a permanecer no campo, na roça. Como faremos isso se lá não há sequer energia

elétrica? Isso ocorre por má vontade da Cemig e por falta de empenho do governo do

Estado em garantir a execução desse programa tão importante, o Luz para Todos.

Não temos como convencer as pessoas a permanecerem no campo. A demanda

atual é de internet e há tantas outras demandas, mas lá não há sequer energia

elétrica.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Deputado Padre João, primeiramente

quero parabenizá-lo por tocar em um tema tão importante e dizer que somos

testemunhas do que está acontecendo, da morosidade, da falta de vontade da Cemig

em fazer, de fato, a execução do programa Luz para Todos em Minas Gerais. Isso

não ocorre por falta de recursos. O governo federal já fez a sua parte, já destinou

recursos, há dinheiro na conta, o que falta é boa vontade. Já realizamos várias

audiências públicas no interior do Estado e aqui na Assembleia. A Cemig estabeleceu

metas que infelizmente não estão sendo cumpridas. Estou vindo do Noroeste de

Minas, estive lá no final de semana, visitei várias comunidades rurais de Arinos e
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Urucuia e vi que, em Arinos, houve apenas 12% de execução do programa, o que

significa que 88% das famílias cadastradas ainda não foram atendidas. Isso é um

absurdo. Trata-se de uma empresa que está com lucros abusivos. Pagamos a conta

de luz mais cara do Brasil, mas a empresa não investe no social. O governo tem de

mudar a prioridade. Se há recursos, financiamentos do governo federal, dinheiro que

o Presidente Lula destinou ao programa, por que tanta morosidade para atender aos

mais pobres, aos trabalhadores rurais que precisam de energia no campo? Deputado

Padre João, quero aproveitar a oportunidade para lembrá-lo de que firmamos

compromisso, em reunião realizada na Federação dos Trabalhadores da Agricultura

do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -, de promover uma audiência pública para

discutir a questão dos assentamentos no que se refere a licenciamento ambiental.

Nas últimas duas semanas, vimos a prisão do ex-Presidente do IEF. As nossas

denúncias feitas neste Plenário de indústria das multas e da máfia do carvão ficaram

provadas com a prisão desses funcionários públicos de primeiro escalão do Estado,

que estavam usufruindo dos seus cargos para surrupiar, abusar e cobrar propinas

dos produtores rurais da nossa região do Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha,

do Mucuri e do Noroeste. Portanto propomos a abertura de uma CPI para investigar

esse caso. Tentamos criar essa CPI no ano passado, mas o governo não deixou.

Espero que, com esses escândalos esclarecidos e com a prisão dos envolvidos, o

governo deixe esta Casa investigar. Chega de mordaça! A Assembleia Legislativa

precisa investigar algo. São oito anos sem uma CPI, sem investigar nada aqui nesta

Casa.

O Deputado Padre João - Obrigado, Deputado Paulo Guedes. Concluo, Sr.

Presidente, pedindo ao governo do Estado e ao Presidente da Cemig, Djalma Morais,

empenho. Espero que possam enxergar no Estado de Minas as crianças, os jovens,

os homens e as mulheres do meio rural e que façam pelo menos o mínimo para

garantir qualidade de vida a eles. Se investirmos em quem está no campo, se lhes

garantirmos qualidade de vida, daremos nossa contribuição a quem está na cidade.

Isso ocorrerá quando acessarem alimento de qualidade mais barato, quando

impedirmos o crescimento desordenado e oferecermos a todos maior segurança.

Assim, encerro o meu apelo. Deputado Paulo Guedes, realizaremos audiência
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pública, de novo, ainda neste mês de agosto, com a Cemig, para acompanhar a

execução das ligações do programa Luz para Todos no Estado de Minas Gerais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Presidente desta

reunião; Sras. Deputadas, Srs. Deputados, caríssimos acadêmicos da nossa querida

Barbacena, imprensa presente, telespectadores da TV Assembleia, boa tarde.

Ilustre Deputado Padre João, nosso líder na Casa, o pronunciamento de V. Exa.

mais uma vez foi de fundamental importância. V. Exa. chama a atenção para uma

falha, um descuido da nossa empresa pública Cemig, que poderia cumprir um papel

social mais eficiente em Minas Gerais, especialmente no que diz respeito à agilidade

desse importante programa social do governo federal, o Luz para Todos, em parceria

com a referida empresa. Que eu lembre, nos últimos dois anos, V. Exa. tem

reiteradamente pleiteado mais agilidade na implementação do Luz para Todos,

programa fundamental para o homem do campo, para as famílias de baixa renda no

Estado.

A empresa Cemig precisa passar por uma reformulação, por uma reflexão sobre o

seu papel social. Ela adquire a empresa Light, do Rio de Janeiro, cuja conta de luz é

mais barata do que a de Minas Gerais. Ou seja, os mineiros estão pagando uma

conta de luz mais cara do que a que se paga no Rio de Janeiro. Trata-se de uma

lógica social invertida. E o mais grave, Deputado Padre João, é que na semana

passada, em reunião com empresários, sindicalistas e trabalhadores da cidade de

Contagem, questionou-se um assunto muito importante: a Cemig, empresa dos

mineiros, uma empresa pública de Minas Gerais, está sendo gerida sob a mesma

ótica que regeu este país à época do Fernando Henrique Cardoso. Quando a

Petrobras fez seus navios petroleiros em Singapura, a Cemig adquiriu os seus

transformadores e fez a manutenção deles no Rio de Janeiro ou em São Paulo. E as

empresas que faziam reforma e manutenção dos transformadores da Cemig,

localizadas em Belo Horizonte ou na cidade de Contagem, deixaram de fazer tais

reformas e manutenções, fechando postos de trabalho e deixando de gerar divisas
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para o povo de Minas Gerais. Isso é muito preocupante. A empresa pública de Minas

Gerais precisa ter o compromisso primeiro com seu principal acionista, que é o povo

de Minas Gerais, e não com os acionistas majoritários ou privados. Não que estes

não devam ter seus direitos respeitados. Pelo contrário, respeitamos, sim, a

importância do acionista privado, o direito ao lucro, mas esse lucro não pode

prevalecer sobre o interesse social dessa empresa pública, que é patrimônio dos

mineiros, que é mantida pelas contas pagas pelos mineiros. Então essa é uma

preocupação importante.

Outro tema, Sr. Presidente, traz-me à tribuna. Venho aqui fazer um registro sobre

algo que também muito me preocupa. Hoje fui convidado pelo Beto Diniz, nosso

Vereador de Contagem, a comparecer à Câmara Municipal desse Município, da qual

tive o privilégio e o orgulho de fazer parte durante dois anos como Vereador.

Convidou-me porque sou morador da região industrial, do Bairro Amazonas. Sr.

Presidente, novos fatos preocupam aquela região, que viveu, no final do ano passado

e início deste ano, uma tragédia social, com o chamado maníaco do Bairro Industrial,

que assassinou, de forma covarde, várias mulheres. Muito se demorou para colocar a

mão nesse bandido. Hoje, graças a Deus, ele está respondendo na Justiça por seus

crimes, na Penitenciária Nelson Hungria. Mas, no último mês, o Bairro Industrial

voltou a acordar e a dormir preocupado, pois voltaram a ocorrer crimes de violência

sexual contra mulheres. Há várias ocorrências de agressão nos finais de tarde,

deixando aquela população muito preocupada.

Então, hoje, a Câmara Municipal de Contagem, por meio da Comissão de Direitos

Humanos e do Vereador Beto Diniz, nos convidou a lá comparecer. A nossa

Deputada Federal Jô Moraes também esteve presente. O objetivo foi alertarmos, uma

vez mais, as nossas autoridades de segurança pública para a importância de nos

prevenirmos contra esse tipo de ação de bandidos, para que não ocorram casos

como o do maníaco do Industrial. Quando as autoridades agiram, já havíamos

perdido quatro vidas de trabalhadoras, de mães de família. Isso muito nos preocupa.

Estivemos lá para reforçar a luta e salientar a importância da presença das

autoridades de segurança, como as Polícias Militar e Civil. Encaminharemos um

requerimento ao Secretário de Defesa Social, para que atente para essa questão e
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reforce o policiamento, inclusive com o trabalho da Polícia Civil para identificar esse

mais novo suposto maníaco, bandido que tem atacado mulheres e até crianças, como

uma jovem que, na semana passada, foi vítima de mais uma tentativa de violência.

Ao tratar desse tema, chamo a atenção para a importância do projeto que está em

tramitação e prevê a indenização para os menores, filhos de vítimas de violências

doméstica e sexual, como é o caso dos filhos das vítimas do maníaco do Industrial.

Eles não têm nenhum amparo do Estado. Temos um projeto de lei que prevê essa

indenização. Se achamos justo que os filhos dos condenados, dos bandidos possam

receber o auxílio-reclusão - e isso é importante, somos plenamente a favor -, também

achamos justo que os filhos das vítimas recebam amparo, acolhimento por parte do

poder público. Por isso esse projeto de lei de nossa autoria, que tramita na Casa, é

de fundamental importância.

Deputado Paulo Guedes, nessa visita, que tive a oportunidade de fazer hoje, ficou

evidente que a Câmara Municipal de Contagem é muito atuante, uma das mais

atuantes do Estado de Minas Gerais, com Vereadores muito preocupados com as

questões sociais do Município.

Nessa breve visita que fizemos hoje pela manhã, inteiramo-nos de muitas questões,

como, por exemplo, a do Vereador Avair Salvador, relativa ao caos estabelecido no

pátio do Palácio dos Leilões, que possui uma grande área no Município de Contagem

destinada ao depósito de veículos apreendidos e em processo de execução judicial.

Esses veículos lá ficam jogados, transformando-se em criatório do mosquito da

dengue. Além disso, constatamos derramamento de óleo diesel e contaminação de

nascentes por óleo de motor. A situação é muito preocupante, é um verdadeiro caos.

Por essa razão, necessitamos de providências para termos normas de segurança

mais adequadas em face da situação do Palácio dos Leilões. Houve uma visita da

fiscalização para se firmar um termo de ajustamento de conduta, mas até esta data a

empresa não teve o cuidado de implementá-lo. Isso tem trazido transtornos para a

população, que se preocupa com a proliferação do mosquito da dengue. Isso

realmente é muito preocupante.

Nessa mesma reunião na Câmara, também foi denunciada a situação de descaso

das dependências do Detran Contagem, localizado no Bairro Jardim Laguna. Trata-se
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de um prédio cedido ao governo do Estado para instalação do Detran, mas, pelo

visto, não houve capacidade nem compromisso de sequer dar manutenção digna ao

imóvel, que está depredado, todo pichado e com fendas. Aliás, Vereadores da região

levaram fotos de bichos sendo criados dentro das dependências desse Detran, como

patos, gansos e marrecos. Além disso, o mato está crescido, há muito entulho, e isso

representa ameaça de dengue. Enquanto mostravam a foto dos marrecos dentro do

Detran, coincidentemente, o nosso Vereador chamado Marreco fazia uma denúncia

mais grave: como consequência do abandono da sede do Detran, à noite, o local vira

ponto de prostituição e de consumo de drogas ilícitas.

O poder público estadual precisa ter mais cuidado com seus espaços, e as

autoridades públicas estaduais precisam tomar providências. Não podemos admitir

que o Detran de Contagem esteja em situação tão calamitosa. A região do Jardim

Laguna pede socorro, pois o Detran é um importante órgão para o nosso Município,

visto que tem uma grande arrecadação de IPVA. Agora, o Estado tem de dar o

retorno na manutenção e na conservação daquele espaço, não pode deixar aquele

logradouro como se fosse terra de ninguém. Isso é um grande absurdo. É por isso

que conclamamos o governo do Estado, a Secretaria de Defesa Social e a diretoria

do Detran a tomarem providências em relação àquele espaço. Que façam

manutenção, que cerquem, que mantenham conservado aquele lugar. Afinal, tudo de

que o Estado toma conta, quando não dá lucro ou quando não é empresa, prédio ou

palácio, parece que fica abandonado. Por exemplo, os dois Sesjus parecem estar

abandonados, e há muito tempo lutamos por isso aqui.

Se o Estado não dá conta de manter os seus espaços, como o Serjus do Bairro

Amazonas, do Eldorado, que autorize, então, a doação, que, aliás, é objeto de um

projeto de lei de minha autoria. Se o Estado não dá conta, o Município de Contagem

dá.

Não podemos permitir que Estados importantes como este fiquem abandonados, à

mercê, como se não tivessem gestão. Que Choque de Gestão é esse que não dá

conta de cuidar do básico e de fazer o dever de casa? Contagem está pedindo

socorro, já que o Estado de Minas Gerais está ausente da cidade. O nosso Estado

não assume compromissos com a cidade de Contagem.
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Assim, reiteramos aqui as denúncias formuladas pelos Vereadores Marreco, Ivayr

Soalheiro, Avair Salvador, Ravilson e Beto Diniz, os representantes do povo de

Contagem, os quais clamam por uma postura mais firme e mais presente do poder

público estadual.

Por fim, ilustre Deputado Paulo Guedes, quero felicitar V. Exa. pela firmeza com

que, durante todo o ano passado e este ano, tem lutado contra a indústria das multas

do IEF. V. Exa. foi o primeiro a denunciar as arbitrariedades hospedadas dentro do

IEF, as quais levaram à prisão do seu Diretor. Essa CPI, de autoria de V. Exa., que

eu também assinei, está passando da hora de ser instalada para que possamos fazer

uma completa limpeza no IEF. Parece-me que o Secretário José Carlos teve de tomar

banho no Rio Arrudas e no Rio das Velhas para fazer o descarrego da sujeira

existente dentro do IEF de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Paulo Guedes) - Com a palavra, o Deputado Weliton

Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Saúdo a todos. Há pouco participava de uma

audiência pública na Comissão de Segurança, discutindo dois projetos muito

importantes e de interesse dos servidores do Judiciário, a aprovação do Projeto de

Lei nº 4.631, que garante o 3º grau para os Oficiais de Justiça e que estabelece a

equivalência salarial. Não é justo que os novos Oficiais, que possuem o 3º grau,

recebam salários de servidores de 2º grau. Assim sendo, é fundamental a aprovação

desse projeto. Aliás, vamos solicitar a sua inclusão na ordem do dia para que ele seja

aprovado antes das eleições e para reafirmar o compromisso da Assembleia

Legislativa com os servidores do Judiciário. Outro projeto também muito importante e

fundamental é o Projeto de Lei nº 3.797, que garante o auxílio-periculosidade aos

Oficiais de Justiça, às Psicólogas Judiciais, às Assistentes Sociais, e aos Comissários

de Menores. Aliás, já existe uma lei, de 1992, que fala sobre isso, mas o Tribunal de

Justiça não a cumpre. Estamos aqui justamente para especificar os cargos que fazem

jus ao auxílio-periculosidade. É fundamental a aprovação dessa emenda. Também

existe um outro projeto, de minha autoria, tramitando na Casa, o qual garante o

auxílio-periculosidade aos policiais civis e militares e aos Agentes Penitenciários. É
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um projeto que já está tramitando na Casa, que consta da Constituição Federal, mas

infelizmente o governo também não o cumpre. Da mesma maneira, o auxílio-

periculosidade já é lei para os Oficiais de Justiça desde 1992. É fundamental a

aprovação desse projeto. Aliás, temos acompanhado esse encontro reforçado, essa

mobilização no Congresso Nacional, a fim de conseguirmos quórum para a

aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 300, em 2º turno, que irá

equiparar os salários dos policiais militares e civis com os salários dos policiais

militares e civis do Distrito Federal. Trata-se de uma luta antiga, e esperamos que

isso saia do papel. Muitos duvidavam que seria possível conseguir essa aprovação. O

projeto foi aprovado na comissão especial, em 1º turno, e o Deputado Federal Elismar

Prado foi membro dessa comissão. Após o 2º turno, o projeto irá para o Senado. No

ano que vem, a nossa luta será a criação de um fundo, porque é fundamental

investirmos em segurança pública, investirmos no cidadão. Isso porque os policiais de

Minas são os que têm uma das menores remunerações de todos os Estados da

Federação. O governo não cumpriu a promessa de que os servidores de Minas

seriam os mais bem remunerados. Infelizmente projetos como esse são necessários

e precisam ser aprovados, porque as leis às vezes não saem do papel. A lei garante

o auxílio-periculosidade, mas deram a desculpa de que, para recebê-lo, é preciso

existir a denominação dos cargos. Então estamos fazendo isso por meio de uma

emenda e esperamos que ela seja aprovada o mais rápido possível.

Outra situação também muito difícil é a dos servidores da educação, os quais têm

uma atuação brilhante em todo o Estado. Parabenizamos o Sind-UTE, que

protagonizou quase 50 dias de greve, com muita mobilização e pressão. “Água mole

em pedra dura tanto bate até que fura”, e o governo voltou atrás, aceitando discutir

com os servidores. Porém ele enviou um projeto para esta Casa que não contempla o

conjunto dos servidores, pois pegou as gratificações e direitos adquiridos dos

servidores de anos e anos, incorporou-as, criando um subsídio. Não podemos admitir

essa situação, porque o governo deveria cumprir a lei federal que estabelece a

criação do piso nacional para os servidores da educação.

No ano que vem, tenho certeza de que, independentemente de quem seja o

governo, as coisas realmente serão muito diferentes, porque a categoria não aceita
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mais ser tão humilhada e sofrida, com um salário tão empobrecido. Os servidores

recebem um salário de fome, uma miséria. Parabenizo os professores de todas as

regiões do Estado pela mobilização, que precisa continuar com mais força. Tenho

certeza de que os servidores terão muitas e muitas vitórias, tendo em vista a força e a

mobilização da categoria. E hoje o governo reconhece a força desses servidores, que

precisam realmente ser valorizados. Com o Orçamento do Estado de mais de

R$40.000.000.000,00, é inaceitável que - em 2003, o Orçamento era de

R$17.000.000.000,00 e chegará a quase R$50.000.000.000,00 agora, tendo

aumentado mais de três vezes - o salário dos servidores não acompanhe essa

mesma elevação. O governo vem tratando seus servidores de todas as áreas de

maneira muita injusta, principalmente a da educação e as serviçais. Os salários que

eles recebem, às vezes, mal dá para pagar as contas de água e luz, que, aliás, no

nosso Estado, são muito elevadas. Então temos aí uma grande contradição. Para

pagar o auxílio-periculosidade para os Oficiais de Justiça, existe uma luta danada,

uma grande briga. Para garantir o direito dos servidores, de acordo com leis já

aprovadas na Casa, para que elas saiam do papel, é preciso muita luta e pressão. O

3º grau dos Oficiais foi fruto de muita luta, pressão e mobilização. Mas, para o

governo aumentar os impostos, não existe problema. Por exemplo, durante o

“tarifaço”, o IPVA de veículos utilitários aumentou em mais de 100%, mas houve a

remissão, com um desconto para as locadoras de veículos. Então apresentamos uma

emenda, votamos contra, mas infelizmente fomos derrotados. E o governo aumentou

o IPVA. Minas Gerais é um dos poucos Estados que têm a taxa de licenciamento.

Veículos com mais de 10 anos são obrigados a pagar o IPVA. Queriam cobrar até

para chamar a polícia. Se o policial fosse a pé, seriam cobrados R$12,00; se ele

fosse de moto, R$15,00; se fosse de carro, seriam mais de R$20,00 por cada policial.

Assim, seria mais fácil negociar com os bandidos que chamar a polícia. E, se o

cidadão quisesse registrar o boletim de ocorrência, teria de pagar também.

Apresentamos umas emendas e, com muita luta, mobilização e pressão,

conseguimos impedir esse absurdo de pagar pelo BO. Impedimos também a

cobrança da taxa para chamar a polícia. Conseguimos acabar com a lei, aprovada

por esta Casa, que obrigava o cidadão a pagar a taxa de incêndio para as
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residências, quando o cidadão já estava recebendo as guias para esse pagamento.

Então conseguimos aprovar a emenda, de nossa autoria, para a revogação dessa

taxa de incêndio para as residências, e hoje o cidadão não é mais obrigado a pagá-la.

Infelizmente não conseguimos derrubar essa cobrança do comércio e da indústria.

Mas, nesta Casa, há um projeto tramitando que visa acabar também com essa taxa

de incêndio para o comércio e a indústria. Entramos na Justiça, levamos o caso à

OAB, e essa ação está no Supremo Tribunal Federal. Esperamos que essa taxa caia

o mais rápido possível. Até as creches e os templos religiosos já estavam recebendo

as guias para o pagamento da taxa de incêndio. Um verdadeiro absurdo, porque o

cidadão já paga por meio dos impostos para custear o Corpo de Bombeiros.

Infelizmente grande parte desses recursos não vão para o Corpo de Bombeiros,

mas sim para o caixa único do Estado. Muitas cidades, como, por exemplo, Uberaba,

não têm escada Magirus. Se houver um incêndio de grandes proporções, será uma

tragédia anunciada, porque infelizmente o Estado não cumpre sua responsabilidade e

o Corpo de Bombeiros não tem os equipamentos necessários. Faltam desfibriladores

e ambulâncias, a mínima estrutura para que o Corpo de Bombeiros desempenhe bem

seu trabalho. Essa instituição conta com profissionais muito sérios, mas que

infelizmente não têm os recursos para prestar melhores serviços à população.

Foram várias as vitórias. Acabamos com a cobrança da taxa de incêndio para as

residências. Impedimos a cobrança da taxa para chamar a polícia e para fazer o

boletim de ocorrência. Houve outra grande vitória em relação à Cemig: conseguimos

a primeira redução da conta de luz em toda a história dessa empresa. Houve redução

de 17%, em 2008. A Cemig pretendia colocar os inadimplentes no SPC e na Serasa.

Conseguimos impedir isso por meio de emendas aprovadas na Casa. Barramos

também a inclusão no SPC e na Serasa de quem estivesse inadimplente com a

Copasa. Quando a Cemig corta a luz, o faz sem dó, e o cidadão precisa pagar taxa

cara para religá-la. Já há penalidade, porque o cidadão fica sem a energia e sem a

água. Então, não precisaria ser cobrada taxa de religamento, pois isso é dupla

penalidade e fere o Código de Defesa do Consumidor. Por meio da campanha

liderada no Estado contra as altas tarifas cobradas na conta de energia, pois temos a

energia mais cara do Brasil, coletamos mais de meio milhão de assinaturas. Houve
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maior participação em audiências públicas, e realizamos estudos técnicos que

revelaram várias irregularidades na planilha de custos. Toda essa pressão possibilitou

a redução de 17% da tarifa de energia em 2008. Impedimos vários aumentos

abusivos por meio da nossa luta, do nosso estudo permanente. Fomos uma pedra no

sapato da Cemig, analisando a planilha junto à Aneel. A conta de luz já é muito cara.

Só de ICMS pagamos 42% - é o ICMS mais caro do Brasil. Sempre falo que

Tiradentes morreu por um quinto da Coroa, por 20%, e só o ICMS da conta de

energia é 42%. Este ano, conseguimos impedir o aumento. Se não fosse a nossa luta

em todo esse período, a conta de energia hoje seria, no mínimo, duas vezes mais

cara, o dobro.

Além disso, derrubamos o veto do Governador e aprovamos um projeto muito

importante, que autoriza a Cemig a explorar a internet e a TV a cabo pela rede

elétrica. Ela oferecerá um serviço de internet dez vezes mais rápido, pela metade do

preço. Ainda assim, 90% dos lucros que a Cemig obtiver com essa nova empresa

serão utilizados para a modicidade tarifária, ou seja, para diminuir a conta de luz,

porque a rede elétrica está na casa do cidadão, sendo, então, dele. A rede que está

na sua casa é sua. Se a Cemig a explorar, deverá pagar, como se fosse um aluguel,

pela utilização dessa rede. Isso já é lei. Esperamos que, no máximo no próximo ano,

isso já esteja em operação, e a Cemig possa oferecer internet e TV a cabo, a preço

menor e com maior qualidade, utilizando os lucros para a modicidade tarifária.

Outra questão muito importante em relação à Cemig é que ela cobra PIS e Cofins

em sua conta. Parabenizo o Carlos Viana, pois ontem a Rádio Itatiaia abordou esse

assunto. O PIS e o Cofins são contribuições que devem ser pagas pela pessoa

jurídica, pela empresa. Mas o que eles fazem? Jogam para o consumidor pagar.

Hoje, em torno de 7% do valor que se paga na conta de energia refere-se a PIS e

Cofins, que é responsabilidade da empresa, da pessoa jurídica, ou seja, da Cemig.

Mas quem paga o pato é o consumidor. Basta pegar sua conta e verificar que 7% do

valor pago refere-se a PIS e Cofins. Isso é ilegal. Já entramos na Justiça contra isso e

temos a certeza absoluta de que ganharemos no Supremo Tribunal Federal.

Da mesma maneira, agem as empresas de telefonia. Aliás, elas fazem uma

malandragem maior ainda: não especificam essa cobrança na conta. Os 7% estão
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embutidos, e o consumidor paga sem saber, na conta do telefone fixo, residencial,

independentemente do plano utilizado. Então, com certeza absoluta, teremos a

possibilidade de conseguir a vitória de retirar o PIS e o Cofins das contas de luz e de

telefone. Nossa outra grande luta é pelo fim da assinatura básica da telefonia,

totalmente ilegal, criada para fazer expansão das redes, que, desde 2006, estão

prontas. Pela assinatura básica, estão sendo cobrados quase R$50,00 por mês. Já

existe um projeto a esse respeito tramitando na Casa. O Deputado Federal Elismar

Prado está empenhado, como membro da comissão que analisa o projeto em

Brasília. Além dele, aqui em Minas, estamos contribuindo por meio de ações na

Justiça, objetivando o fim da cobrança pela assinatura básica, que é ilegal e

totalmente indevida.

Sabemos da força das companhias telefônicas, que, em grande parte, dominam a

imprensa e, realmente, têm um poder muito grande. Estamos convictos de que

teremos mais uma vitória no que diz respeito ao PIS e ao Cofins, retirando o aumento

tanto da conta de telefone quanto da conta de luz, cujas cobranças são indevidas.

Outra grande vitória foi em relação à Copasa. Sempre digo que a água tem preço

de vinho. O preço que se paga pela prestação desse serviço é realmente muito

elevado em várias cidades. Em alguns casos, é tão alto como o da luz. Às vezes, um

cachorro não pode sequer mijar num poste, que imediatamente a energia cai, porque

a cada dia a qualidade da prestação desse serviço diminui. Em várias cidades do

Estado, como em Vazante, há muito condicionamento em relação à qualidade da

água, que é muito cara, e a Copasa ainda cobra pelo tratamento do esgoto, sem

prestar esse serviço.

Entramos com dezenas de representações na Justiça, conseguimos uma grande

vitória no ano passado, a primeira em toda a história da Copasa, assim como ocorreu

com a Cemig, pois conseguimos, pela primeira vez em 56 anos, reduzir em 17% a

conta de luz. Para este ano, eles queriam um grande aumento; porém, o reajuste

ficou abaixo dos índices inflacionários. Conseguimos fazer com que o governo

cumprisse a lei federal, criando uma agência para regular o setor, porque, às vezes,

estabelecia o preço que queria. Além disso, também entramos com várias e várias

outras ações na Justiça. Em relação aos Municípios, como Uberlândia e Uberada,



____________________________________________________________________________
347

houve um aumento muito grande no valor da conta de água. Por isso, entramos com

representações no Ministério Público, tendo em vista que não pode haver aumento

sem uma agência que regule o setor, que analise a planilha e que verifique os

números - três, quatro e dez. Não é preciso diminuir; então, a planilha deverá ser

analisada, não pode sair da cabeça do Prefeito, que não pode determinar o

percentual a ser reajustado. Deverá haver uma agência com a participação da

comunidade, que também deve fiscalizar.

Portanto, entramos com essas representações na Justiça e obtivemos várias

vitórias. Em Montes Claros, o processo está na segunda instância, e deveremos

ganhar também. Para terminar, gostaria de agradecer ao Deputado Paulo Guedes,

parabenizá-lo pela brilhante atuação e dizer-lhe que ficamos muito felizes, pois, por

onde passamos, todos nos reconhecem e dizem: “Olha o Deputado Weliton Prado,

que luta contra as altas tarifas das contas de luz e de água, a taxa de incêndio e

defende o servidor”. Realmente, tenho muito orgulho de defender, com muita firmeza,

os nossos servidores, que estão penalizados, e, de forma especial, os nossos

professores. Espero que possamos aprovar os outros dois projetos tão importantes, o

Projeto de Lei nº 4.631, que garante o direito dos servidores, e o Projeto de Lei nº

3.797, referente ao auxílio-periculosidade para os servidores do Judiciário. Muito

obrigado e parabéns pela condução dos trabalhos.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Com a palavra, o Deputado Paulo

Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, senhoras e senhores, todos os

mineiros que nos acompanham pela TV Assembléia, na semana passada, tentamos

usar a tribuna, na fase do pinga-fogo, principalmente em virtude da ausência de

alguns Deputados. Não houve quórum e não pudemos usar o espaço democrático

para fazer um pronunciamento muito importante. Mas estou aqui hoje para fazê-lo.

Primeiramente todos são testemunhas de que, nos últimos três anos, este

Deputado utilizou esta tribuna por diversas vezes para denunciar o fato de que havia

uma indústria de multas instalada no governo do Estado - aliás, em diversos órgãos,

principalmente no IEF e no DER. Por muitas vezes apresentamos as denúncias e
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conseguimos realizar várias audiências públicas pelo interior do Estado, onde

ouvimos depoimentos importantes e contamos com muitas participações. Estivemos

no Projeto Jaíba, onde ouvimos os produtores e os agricultores familiares que

estavam sendo penalizados pela indústria da multa, pela morosidade ambiental e

burocracia instalada na Secretaria de Meio Ambiente.

Deputado Weliton Prado, realizamos uma série de audiências públicas para

denunciarmos a perseguição aos taxistas de Minas Gerais e ao transporte alternativo

e o monopólio do transporte rodoviário. Nessas audiências públicas, tivemos a

oportunidade de constatar, de perto, que essas denúncias eram realmente

verdadeiras. E mais ainda, denunciávamos aqui o abuso do IEF ao querer

transformar, sem dó nem piedade, o Norte de Minas numa espécie de Amazônia

mineira sem antes fazer o seu papel e pagar as indenizações. Na verdade, os órgãos

ambientais de Minas queriam confiscar as propriedades que dão sustentação a essa

região, que é uma das mais pobres do Estado.

Deputado Weliton Prado, por diversas vezes - e não apenas uma vez -

apresentamos denúncias. Além disso, tentamos instalar aqui uma CPI e conseguimos

colher as 26 assinaturas para investigarmos esse escândalo da máfia do carvão e da

indústria da multa. Infelizmente não conseguimos instalá-la, porque o governo pôs a

sua tropa de choque e conseguiu fazer com que alguns Deputados retirassem a sua

assinatura, para que não se apurasse a sujeira desses órgãos.

O governo é de um partido que todos os dias tenta instalar uma CPI em Brasília, no

Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado. Qualquer coisa é

motivo para que Democratas e PSDB instalem uma CPI para tentar manchar o

governo do Presidente Lula. Nestes oito anos do Governador Aécio Neves e

Anastasia, esta Casa não investigou nada, pois é proibido instalar CPI e investigar em

Minas Gerais. Depois que as denúncias feitas por este parlamentar forem

comprovadas pelo Ministério Público e pela polícia, com a prisão de agentes

importantes do governo, ou seja, do primeiro escalão do governo Aécio e Anastasia,

como o Sr. Humberto Candeias, Diretor do IEF, e sua equipe, esperamos que esta

Casa finalmente instale a primeira CPI em oito anos. Além disso, que possamos pôr

fim à mordaça estabelecida e imposta por uma maioria governista que não aceita
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investigar nada.

Quem não deve não teme, Sr. Governador. Precisamos investigar, porque nossa

região, o Norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, o Noroeste do Estado, foi muito

prejudicada por essa máfia do carvão, pela indústria da multa. Deixamos de criar

empregos, de gerar renda; os empreendimentos e o Projeto Jaíba ficaram parados.

Quem pagará esse prejuízo causado à nossa região? Para onde foi o dinheiro das

multas abusivas, que chegavam a R$1.500.000,00, R$1.700.000,00, aplicadas a

produtores do Norte de Minas? Esperávamos que essas multas fossem, pelo menos,

devolvidas à região em projetos realmente ambientais: na recuperação de nascentes,

na construção de açudes, de barragens, no abastecimento de água nas

comunidades, na revitalização do Rio das Velhas. Na semana passada, fiquei até

surpreso com a tão propagada Meta 2010 do Projeto Manuelzão. Dizia-se que o

Governador Aécio Neves e ele tomariam banho no Rio das Velhas, aqui, em Santa

Luzia, onde todo o esgoto da região metropolitana é jogado sem tratamento. Eles

tentaram, mais uma vez, fazer uma peça publicitária. Tomaram banho, mas não

retiraram a camiseta; o banho foi de roupa. As fotos estão nos jornais. Nunca vi

ninguém tomar banho de roupa, mas todos estavam de camiseta, estavam todos

vestidos. Acho que ficaram com medo das sanguessugas.

Foram tomar banho a 300km, chegando à foz do rio. Tenho certeza de que, se

fossem tomar banho perto de Santa Luzia, de Belo Horizonte, ficariam atolados no

esgoto e em toda porcaria que lá é jogada sem nenhum tratamento e chega ao Rio

São Francisco, matando-o. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.
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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 63/2010, do

Deputado Alencar da Silveira Jr. e outros, que altera a Constituição do Estado,

vedando a nomeação ou a designação para os cargos que menciona daqueles

considerados inelegíveis nos termos da legislação federal. Pelo BSD: efetivos -

Deputados Lafayette de Andrada e Dilzon Melo; suplentes - Deputados Ademir Lucas

e Dalmo Ribeiro Silva; pelo BPS: efetivo - Deputado Délio Malheiros; suplente -

Deputado Neider Moreira; pelo PDT: efetivo - Deputado Carlos Pimenta; suplente -

Deputado Tenente Lúcio; pelo DEM: efetivo - Deputado Gustavo Corrêa; suplente -

Deputado Gustavo Valadares. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº 19.958, que dispõe sobre a desafetação de

bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de Santo Antônio do

Grama. Pelo BSD: efetivos - Deputados João Leite e Ademir Lucas; suplentes -

Deputado Fahim Sawan e Deputada Ana Maria Resende; pelo BPS: efetivo -

Deputado Sebastião Costa; suplente - Deputado Neider Moreira; pelo PT: efetivo -

Deputado Padre João; suplente - Deputado André Quintão; pelo PMDB: efetivo -

Deputado Irani Barbosa; suplente - Deputado Adalclever Lopes. Designo. Às

Comissões.

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 6.574/2010, da

Comissão de Direitos Humanos, 6.575 a 6.578/2010, da Comissão de Segurança

Pública, e 6.579/2010, 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 do Trabalho - aprovação, na 14ª Reunião Ordinária,

em 4/8/2010, dos Projetos de Lei nºs 4.395/2010, do Deputado Rômulo Veneroso,

4.414/2010, do Deputado Walter Tosta, 4.527/2010, do Deputado Fahim Sawan,
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4.557/2010, do Deputado Walter Tosta, 4.574/2010, do Deputado Dimas Fabiano,

4.582/2010, da Deputada Rosângela Reis, 4.592/2010, do Deputado Delvito Alves,

4.593/2010, do Deputado Alberto Pinto Coelho, 4.595/2010 com a Emenda nº 1, do

Deputado Célio Moreira, 4.599/2010, do Deputado Durval Ângelo, 4.607/2010, do

Deputado Agostinho Patrus Filho, 4.616/2010, do Deputado Wander Borges,

4.620/2010, do Deputado Braulio Braz, 4.628/2010, do Deputado Eros Biondini,

4.634/2010, do Deputado Agostinho Patrus Filho, 4.643 a 4.647/2010, este com a

Emenda nº 1, da Deputada Rosângela Reis, 4.656/2010, do Deputado Lafayette de

Andrada, 4.659/2010, do Deputado Ruy Muniz, 4.665/2010, do Deputado Gustavo

Corrêa, 4.673/2010, do Deputado Dinis Pinheiro, 4.674/2010, do Deputado Inácio

Franco, 4.678/2010, do Deputado Célio Moreira, e 4.685/2010, do Deputado Luiz

Humberto Carneiro, e dos Requerimentos nºs 6.466/2010, do Deputado Wander

Borges, 6.478 e 6.506/2010, da Comissão de Participação Popular, 6.519 e

6.520/2010, do Deputado Wander Borges, e 6.538/2010, da Comissão de Direitos

Humanos; de Cultura - aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em 4/8/2010, dos

Projetos de Lei nºs 4.626/2010, do Deputado Lafayette de Andrada, 4.632/2010, do

Deputado Carlos Mosconi, e 4.466/2010, do Deputado Inácio Franco, e dos

Requerimentos nºs 6.501/2010, do Deputado Doutor Viana, e 6.530/2010, do

Deputado Carlin Moura, na forma do Substitutivo nº 1; de Defesa do Consumidor -

aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 10/8/2010, do Requerimento nº 6.552/2010,

do Deputado Carlin Moura; de Meio Ambiente - aprovação, na 14ª Reunião Ordinária,

em 10/8/2010, do Projeto de Lei nº 4.637/2010, do Deputado Dilzon Melo, e do

Requerimento nº 6.476/2010, do Deputado Duarte Bechir; de Administração Pública -

aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 10/8/2010, dos Requerimentos nºs 6.548 a

6.550/2010, do Deputado Wander Borges, e 6.557/2010, do Deputado Délio

Malheiros; de Segurança Pública - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em

10/8/2010, dos Requerimentos nºs 6.469 e 6.471/2010, ambos com a Emenda nº 1,

6.470, 6.535, 6.541 e 6.553/2010, da Comissão de Direitos Humanos, 6.481 e

6.484/2010, da Comissão de Turismo, 6.502/2010, do Deputado Leonardo Moreira, e

6.508/2010, da Comissão de Política Agropecuária; de Educação - aprovação, na 19ª

Reunião Ordinária, em 11/8/2010, dos Requerimentos nºs 6.521 e 6.522/2010, do
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Deputado Wander Borges, e 6.539 e 6.540/2010, da Comissão de Direitos Humanos;

de Assuntos Municipais - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em 4/8/2010, do

Requerimento nº 6.503/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e de Turismo -

aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 11/8/2010, do Requerimento nº 6.477/2010,

do Deputado Domingos Sávio (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez, nos termos do

inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Durval

Ângelo e outros, solicitando a convocação de reunião especial para o início das

comemorações do centenário de emancipação da cidade de Contagem; Vanderlei

Miranda e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a

Empresa Municipal de Turismo - Belotur - pelos 30 anos de sua fundação; Duarte

Bechir e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a

Rádio Clube Campo Belo AM pelos 62 anos de sua criação; Domingos Sávio e

outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a maçonaria;

e João Leite e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear

a Juventude Batista Mineira - Jubam - pelos 50 anos de sua criação; e, nos termos do

inciso XXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Arlen

Santiago, solicitando a destinação da primeira parte de uma reunião ordinária para

comemorar os 25 anos de atividades desenvolvidas pela Federação dos Aposentados

e Pensionistas de Minas Gerais.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando

seja encaminhada ao professor universitário Virgílio de Mattos cópia das notas

taquigráficas da 16ª Reunião Ordinária dessa Comissão, realizada em 14/7/2010, e

solicitando providências para análise de denúncia apresentada pelo Sr. Fabrício

Badures, relativa à luta antimanicomial. 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 Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte informações sobre os motivos do despejo do Sr. José
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Sales Torres de sua residência. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando a inclusão em ordem

do dia do Projeto de Lei nº 2.428/2008. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Wander Borges, solicitando a inclusão em ordem do dia

do Projeto de Lei nº 4.597/2010. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Wander Borges, solicitando ao Prefeito Municipal de

Montes Claros informações sobre a supressão de vegetação realizada no Parque

Guimarães Rosa, conforme noticiado na página 22 do jornal “Hoje em Dia” de

10/8/2010. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Wander Borges, solicitando ao Prefeito Municipal de

Belo Horizonte informações acerca do novo terminal rodoviário que se pretende

construir no Bairro São Gabriel, do processo de licenciamento ambiental do

empreendimento, das medidas compensatórias previstas e do plano social para

atendimento das pessoas que terão seus imóveis desapropriados para a execução da

obra. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Wander Borges, solicitando ao Prefeito Municipal de

Espera Feliz informações sobre o dano ambiental provocado no Município pelo

vazamento de um mineroduto de propriedade da Samarco Mineradora, conforme

noticiado na página 22 do jornal “Hoje em Dia” de 13/8/2010. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Wander Borges, solicitando ao chefe do escritório

regional do Ibama de Juiz de Fora informações. Em votação, o requerimento sobre o
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dano ambiental provocado no Município pelo vazamento de um mineroduto de

propriedade da Samarco Mineradora, conforme noticiado na página 22 do jornal “Hoje

em Dia” de 13/8/2010. 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, Deputado José Henrique, vou dar

continuação ao meu pronunciamento, já que, devido ao tempo, não conseguimos

expressar na 1a Parte da reunião tudo o que queríamos sobre a indústria das multas

neste Estado, que agora é algo genérico, e não apenas da área ambiental. Hoje

vemos multas para todos os lados; nunca vi um governo gostar tanto de taxas e de

multas. Há excesso de arrecadação por todo lado, mas as coisas importantes, que

gostaríamos de ver andando no governo, não andam, como a melhora do salário dos

professores. Aliás, diversas categorias recebem menos do que um salário mínimo

neste Estado. Vejam que falamos de Minas Gerais, o segundo Estado mais rico do

País, cuja arrecadação triplicou nos últimos oito anos. Mas o governo tem priorizado

outras coisas, como a compra da Light pela Cemig, no Rio de Janeiro, e de empresas

no exterior, deixando para segundo plano programas importantes como o Luz para

Todos. Como já foi dito hoje por alguns parlamentares colegas que me antecederam,

esse programa está emperrado em Minas Gerais, andando a passos de tartaruga, e

não por falta de dinheiro, já que na Bahia e em todos os outros Estados da federação

o programa já está em sua fase final. Em Minas Gerais a Cemig tem-se preocupado

com outros assuntos, como investimentos nas bolsas de valores, recursos em ações,

pagamento de lucros a seus acionistas, sem priorizar esse programa tão importante,

que está mudando a realidade do cidadão que vive no campo: o Luz para Todos,

idealizado pelo governo federal.

É por isso que usamos este espaço para daqui fazer as cobranças necessárias.

Cumprimento o Deputado Ruy Muniz, do Norte de Minas, que testemunhou comigo

os fatos que ocorreram em nossa região: os absurdos da indústria da multa, a
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perseguição implacável aos integrantes do IEF - não falo de todos, pois em toda regra

há exceções. Não nos utilizamos deste espaço para dizer que todos os integrantes

erram, mas para dizer que o erro se encontra no comando. Às vezes o simples

funcionário que trabalha no escritório em Januária, em Salinas, em Montes Claros ou

em São Francisco recebe ordens que devem ser cumpridas, da mesma forma que um

policial militar. Pasmem, senhores, hoje, sem treinamento ou conhecimento da

legislação ambiental, até mesmo policiais militares recebem bloco de emissão de

multa ambiental. Eles não foram formados para isso, mas para dar segurança ao

público. Na ânsia de arrecadar recursos, o governo de Minas Gerais tem desviado o

aparato da Polícia Militar, que deveria cuidar da segurança da população, para, na

maior parte do seu tempo, dedicar-se à indústria das multas. Em todas as rodovias,

nos quatro cantos de Minas, há barreiras criadas não para estancar o tráfico de

drogas que invadiu o Estado, não para reprimir o crime organizado. As polícias

funcionam a mando do governo com o objetivo de aumentar a arrecadação.

Hoje é comum vermos um simples trabalhador rural que tem uma moto ou um carro

levar os seus produtos para vender em uma feira da cidade. No entanto, ele não tem

podido levá-los mais, pois, em todo dia de feira, ocorrem “blitze” para procurar

defeitos, prender motos ou veículos, ver se os pneus do carro do cidadão estão

carecas ou se falta uma seta, para emitirem a multa e encherem o caixa do Estado.

Isso desvirtua o papel fundamental da polícia de Minas Gerais. O absurdo maior: os

policiais, em convênio com o IEF, também são responsáveis por multas ambientais.

Não culpo a polícia, porque os policiais são mandados, são obrigados a fazer isso;

mas isso tem que parar.

Depois de todas as denúncias que fizemos da tribuna desta Casa nos últimos três

anos e com a tentativa de instalarmos CPI para investigar esse escândalo, até que

enfim, de tanto denunciarmos o fato, o Ministério Público tomou algumas

providências: fez a investigação e provou que realmente a indústria da multa e a

máfia do carvão existiam. Tanto é que altos Diretores do IEF e da Feam estão atrás

das grades. Em uma operação, eles foram presos e acusados de desvio de recursos

e cobrança de propinas.

Isso é apenas a ponta do escândalo. Há muito mais coisa a ser apurada, quem
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sabe disso é quem vive lá na ponta, ou seja, o cidadão comum, o produtor rural ou o

assentado de reforma agrária.

Esses órgãos ambientais são liderados por Humberto Candeias e José Carlos

Carvalho, Secretário de Meio Ambiente. Homem de confiança do Secretário José

Carlos Carvalho, cansei de ver o Secretário vir aqui junto com o Humberto Candeias,

em nossas audiências públicas, para defender a sua equipe, pois não admitia as

denúncias e dizia que eram factoides, que nada disso existia. Então lhe pergunto,

Secretário José Carlos Carvalho: o que o senhor me fala sobre a indústria das multas

e a máfia do carvão?

Por isso é preciso investigar; por isso o José Carlos de Carvalho, Secretário de

Meio Ambiente, deveria pedir afastamento do cargo. Depois que terminássemos a

investigação, se ficasse provado que não teve culpa alguma, ele poderia voltar para o

cargo. Diante de um escândalo tão grande como esse, o governo mantém o

Secretário de Meio Ambiente, quando foi preso o seu principal assessor direto, o

Presidente do IEF, também o Vice-Presidente da Feam e os Diretores mais próximos.

Não estamos falando da corrupção de um pequeno agente do interior, mas da

corrupção no alto escalão do governo, que prejudicou o Estado, que prejudicou quem

produz, que prejudicou os investimentos, que prejudicou a região mais pobre de

Minas Gerais - o Norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha e o Noroeste do Estado.

Há processos de licenciamento em nossa região engavetados há cinco anos, e que

só andam se houver agrados. Isso ficou provado com a prisão do ex-Diretor,

Humberto Candeias.

Sr. Governador, está na hora de o senhor tomar providências. Fiquei triste, porque

aprovamos aqui o projeto da Lei da Mata Seca, em 2008, não cumprido por V. Exa.,

não respeitado pelo José Carlos de Carvalho e totalmente desrespeitado pelo IEF.

Depois de muita negociação, no final de junho aprovamos outro projeto tratando da

mata seca, assinado pelo Deputado Gil Pereira e com o apoio de toda a bancada do

Norte. O Governador foi a Montes Claros, na abertura da exposição, e estabeleceu

compromisso com a classe rural dizendo que sancionaria o projeto. De repente, o

Governador se recusa a sancioná-lo e o devolve para Assembleia Legislativa

sancionar. O que quer dizer isso? O Governador está fazendo média com quem?
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Com Humberto Candeias? Com José Carlos de Carvalho? Está com medo de quem,

Governador? Compromete -se com os produtores e se recusa a sancionar uma lei

aprovada praticamente por unanimidade nesta Casa. Isso nos deixa dúvidas. Essa lei

será cumprida? Será que acontecerá o mesmo que ocorreu com a lei anterior? Assim

que aprovamos o projeto nesta Casa, tudo parou. Em 2008, o José Carlos de

Carvalho, Secretário de Meio Ambiente na ocasião da aprovação da Lei da Mata

Seca, disse em alto e bom som, como foi muito bem lembrado pelo Orlando

Machado, da Associação dos Irrigantes do Norte de Minas, pelo Alexandre Vianna,

Presidente da Sociedade Rural de Montes Claros, e pelo companheiro Vilson,

Presidente da Fetaemg: “Vocês ganharam, mas não levaram”. Imediatamente ele

acionou a Ministra Marina Silva e conseguiram fazer um decreto absurdo, dizendo

que a nossa região é de mata atlântica.

Governador, só espero que o senhor e sua equipe do meio ambiente, liderada por

Humberto Candeias e José Carlos de Carvalho, não voltem a cometer mais absurdos,

gerando mais desemprego no Norte do Estado de Minas Gerais.

Estive em Arinos na semana passada, onde me reuni com 60 taxistas, todos vítimas

da indústria da multa liderada pelo DER. No Estado de Minas Gerais, a população

não tem mais direito de ir e vir, não pode mais escolher que transporte usar. Ela é

obrigada a usar os ônibus da meia dúzia de empresas patrocinadas pelo governo do

Estado.

Para que serve um táxi em Riachinho, Chapada Gaúcha, Miravânia, Poté e Santo

Hipólito senão para as pessoas se deslocarem para uma cidade mais próxima, para

grandes centros onde haja hospital, agência do INSS, agências bancárias, Justiça,

enfim, para onde precisam ir? Mas, não; nessas cidades, onde nem linha de ônibus

há, as pessoas têm de ficar ilhadas, pois, se pegarem um táxi, são humilhadas e

retiradas do veículo nas estradas, e o táxi é multado. É uma humilhação só. Acorde,

Governador! Acorde, Governador, administre o Estado de Minas Gerais. Vamos olhar

para o nosso Estado, que não é apenas Belo Horizonte nem apenas sua Região

Metropolitana. Lembre-se de que o próprio nome Minas Gerais já diz: minas de ouro,

de Ouro Preto e de Ouro Branco, a parte rica, e os gerais do Norte de Minas, de

Manga, Matias Cardoso, Montes Claros, Salinas, São Francisco e Januária, onde
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começou a civilização mineira. Matias Cardoso foi a primeira Capital. No entanto, tudo

isso foi esquecido. Essa região também tem gente, também tem mineiros,

catrumanos e corajosos. Esperamos que o senhor faça alguma coisa e pare com a

indústria da multa contra essa região, que está hoje desprestigiada no seu governo.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, dos Vereadores

de Aimorés Rubens Barcelos e Sebastião Ferreira de Souza, este Presidente da

Câmara Municipal.

A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

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

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.256/2010, 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 as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 18,

às 9 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária

também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia

anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.256/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe dispõe sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da

Justiça Estadual de primeiro e segundo graus e dá outras providências. No 1º turno,

foi o projeto aprovado com a Emenda nº 1.

Agora, nos termos do art. 189, § 1º, do Regimento Interno, volta a matéria a esta



____________________________________________________________________________
359

Comissão para ser analisada no 2º turno. Segue anexa a redação do vencido, que é

parte deste parecer.

Fundamentação

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 em comento deve prosperar nesta Casa.

Nesta fase regimental, revisamos todas as etapas do turno anterior, a saber: o

escopo do projeto é de não execução de dívidas de valores diminutos; o projeto não

impõe geração de despesas para o Estado, portanto não fere a Lei de

Responsabilidade Fiscal; a proposição minimiza custos administrativos estaduais,

custos judiciais, bem como agiliza procedimentos processuais no Poder Judiciário.

Em função de tudo isto, ratificamos a posição adotada por esta Comissão no 1º turno.

A Emenda nº 1, aprovada em 1º turno, restringe 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, excluídos os juros de mora, de valores não

superiores a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Conclusão

Tendo em vista o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.256/2010,

no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Agostinho Patrus Filho, relator - Tiago Ulisses - Antônio

Júlio.

PROJETO DE LEI Nº 4.256/2010

(Redação do Vencido)

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 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 14.939, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com as

seguintes alterações:

“Art. 25 - Na falta de pagamento de custas, Taxa Judiciária ou sua complementação
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e outros valores devidos ao Estado, ou seu pagamento a menor ou intempestivo, se a

quantia devida não for paga na forma e prazo do art. 30, o montante apurado será

acrescido de multa no percentual de dez por cento sobre o total não recolhido.

Parágrafo único - Na hipótese de fiscalização efetuada pela Secretaria de Estado

de Fazenda, independentemente da fase de tramitação processual, será aplicado o

disposto no art. 112 e no art. 112-A, se for o caso, ambos da Lei nº 6.763, de 26

dezembro de 1975, desde que não encaminhada regularmente a certidão de que trata

o art. 30.

(...)

Art. 30 - Findo o processo, apurada falta de recolhimento de custas, Taxa Judiciária

ou sua complementação, penalidade e outras despesas processuais devidas ao

Estado, se a parte responsável, regularmente intimada, não as pagar no prazo de

quinze dias, o escrivão ou o secretário, certificando nos autos a ocorrência, expedirá

Certidão de Não Pagamento de Despesas Processuais - CNPDP -, fazendo constar,

além dos valores devidos, a data do cálculo, o número do processo, o nome, a

qualificação, a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF - ou no Cadastro

Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ - e o endereço completo do devedor, para

encaminhamento à autoridade a que se refere o § 1º.

§ 1º - Recebida pela autoridade competente do Poder Judiciário, a CNPDP será

encaminhada à Advocacia-Geral do Estado por meio eletrônico com a assinatura

digital instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, para

imediata inscrição em dívida ativa e, observadas as formalidades regulamentares,

posterior registro do débito no Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à

Administração Pública do Estado de Minas Gerais - Cadin-MG.

§ 2º - A cobrança judicial dos valores constantes da CNPDP será realizada nas

condições e valores mínimos previstos em regulamento.”.

Art. 2º – 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).
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Parágrafo único - O disposto no “caput” não autoriza a restituição nem a

compensação de importância já recolhida.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1º de janeiro de 2010.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 520/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 520/2007, de autoria do Deputad o Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública a Creche Comunitária Cantinho da Vovó Naná, 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° 520/2007

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Cantinho da Vovó Naná, com

sede no Município de Ibirité.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Cre che Comunitária Cantinho da

Vovó Naná, com sede no Município de Ibirité.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - João Leite, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 723/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 723/2007, de autoria do Deputad o Chico Uejo, que declara de

utilidade pública a Loja Maçônica General Sodré n° 41, com sede no Município de

Sacramento, 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° 723/2007

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica General Sodré n° 41, com sede no

Município de Sacramento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Loj a Maçônica General Sodré n° 41,

com sede no Município de Sacramento.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - João Leite, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.305 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.305/2008, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que altera o

art. 1° da Lei n° 14.750, de 28 de agosto de 2003, que declara de utilidade pública a

entidade Casa São Francisco de Assis, com sede no Município de Alfenas, 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° 2.305/2008

Altera o art. 1° da Lei n° 14.750, de 28 de agosto de 2003, que declara de utilidade

pública a entidade Casa São Francisco de Assis, com sede no Município de Alfenas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 1° da Lei n° 14.750, de 28 de agos to de 2003, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Gr upo Arco-Íris de Misericórdia de

Alfenas, com sede no Município de Alfenas.”.

Art. 2° – A ementa da Lei n° 14.750, de 2003, passa  a ser: “Declara de utilidade
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pública o Grupo Arco-Íris de Misericórdia de Alfenas, com sede no Município de

Alfenas”.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - João Leite, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.232 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.232/2010, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer

– ANMECC –, com sede no Município de Unaí, foi aprovado em turno único, na forma

original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.232/2010

Declara de utilidade pública a Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate

ao Câncer – ANMECC –, com sede no Município de Unaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Noroeste Mineiro de

Estudos e Combate ao Câncer – ANMECC –, com sede no Município de Unaí.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - João Leite, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.262 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.262/2010, de autoria do Deput ado Delvito Alves, que declara

de utilidade pública o Centro Comunitário de Palmeirinha Nova, com sede no

Povoado de Palmeirinha Nova, no Município de Unaí, 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° 4.262/2010

Declara de utilidade pública o Centro Comunitário de Palmeirinha Nova, com sede

no Município de Unaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Comunitário de Palmeirinha

Nova, com sede no Município de Unaí.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - João Leite, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.307 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.307/2010, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária e de Produtores Rurais do Amorins –

Aspra –, com sede no Município de Desterro do Melo, 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° 4.307/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e de Produtores Rurais do

Amorins – Aspra –, com sede no Município de Desterro do Melo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Produtores Rurais do Amorins – Aspra –, com sede no Município de Desterro do
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Melo.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - João Leite, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.345 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.345/2010, de autoria do Deput ado Braulio Braz, que declara

de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Pedra Dourada,

com sede no Município de Luisburgo, 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° 4.345/2010

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Pedra

Dourada, com sede no Município de Luisburgo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho de Desenvolvimento

Comunitário de Pedra Dourada, com sede no Município de Luisburgo.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - João Leite, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.448 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.448/2010, de autoria do Deput ado Gustavo Valadares, que

declara de utilidade pública a Associação Humberto Ralph, com sede no Município de

Ribeirão das Neves, 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° 4.448/2010

Declara de utilidade pública a Associação Humberto Ralph, com sede no Município

de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Humberto Ralph, com

sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - João Leite, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.450 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.450/2010, de autoria do Deput ado Gustavo Valadares, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Morro Vermelho, com sede

no Distrito de Morro Vermelho, Município de Caeté, 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° 4.450/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do 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 Comunitária do Morro

Vermelho, com sede no Município de Caeté.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - João Leite, relator - Ademir Lucas.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.490 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.490/2010, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária Vida Nova, com sede no Município de

Congonhas, 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° 4.490/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Vida Nova, com sede no

Município de Congonhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Vida Nova,

com sede no Município de Congonhas.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - João Leite, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.493 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.493/2010, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento de Vila Amanda – Condevia –,

com sede no Município de Baldim, 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° 4.493/2010

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento de Vila Amanda –
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Condevia –, com sede no Município de Baldim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho de Desenvolvimento de Vila

Amanda – Condevia –, com sede no Município de Baldim.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - João Leite, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.494 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.494/2010, de autoria do Deput ado Leonardo Moreira, que

declara de utilidade pública o Conselho Comunitário Vila Marília Costa, com sede no

Município de Santa Maria de Itabira, foi aprovado em turno único, com a Emenda n°

1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.494/2010

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário do Bairro Vila Marília Costa,

com sede no Município de Santa Maria de Itabira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho Comunitário do Bairro Vila

Marília Costa, com sede no Município de Santa Maria de Itabira.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - João Leite, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.504 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.504/2010, de autoria do Deput ado Jayro Lessa, que declara

de utilidade pública a Casa União pelo Desenvolvimento do Vale do Piranga –



____________________________________________________________________________
369

Cadevapi –, com sede no Município de Belo Horizonte, 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° 4.504/2010

Declara de utilidade pública a entidade Casa União pelo Desenvolvimento do Vale

do Piranga – Cadevapi –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Casa União pelo

Desenvolvimento do Vale do Piranga – Cadevapi –, com sede no Município de Belo

Horizonte.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - João Leite, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.505 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.505/2010, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – de

São Pedro da União, 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° 4.505/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –

Apae – de São Pedro da União, com sede nesse Município.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Pais e Amigos dos

Excepcionais – Apae – de São Pedro da União, com sede nesse Município.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - João Leite, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.519 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.519/2010, de autoria do Deput ado Ademir Lucas, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária Espírita e Cultural Lunzo Atim

Odeomin, com sede no Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na

forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.519/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Espírita e Cultural Lunzo

Atim Odeomin, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Cultural Lunzo Atim Odeomin, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - João Leite, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.520 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.520/2010, de autoria do Deput ado Alberto Pinto Coelho, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro São

José, com sede no Município de Barroso, foi aprovado em turno único, na forma
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original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.520/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro

São José, com sede no Município de Barroso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Moradores do Bairro São José, com sede no Município de Barroso.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - João Leite, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.522 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.522/2010, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Sagrada

Família, com sede no Município de Itaú de Minas, foi aprovado em turno único, na

forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.522/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Sagrada

Família, com sede no Município de Itaú de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do Bairro
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Sagrada Família, com sede no Município de Itaú de Minas.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - João Leite, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.525 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.525/2010, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública o Centro de Recuperação a Dependentes Químicos e Álcool de

Patos de Minas, 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° 4.525/2010

Declara 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 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Recuperação a

Dependentes Químicos e Álcool de Patos de Minas, com sede no Município de Patos

de Minas.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - João Leite, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.530 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.530/2010, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Distrito de Jardinésia,

com sede no Município de Prata, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.530/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Distrito de Jardinésia,

com sede no Município de Prata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Moradores do Distrito

de Jardinésia, com sede no Município de Prata.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - João Leite, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.534 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.534/2010, de autoria do Deput ado Braulio Braz, que declara

de utilidade pública o Centro de Ação Social “Sr. Joaninho”, 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° 4.534/2010

Declara de utilidade pública o Centro de Ação Social Sr. Joaninho, com sede no

Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Ação Social Sr. Joaninho,

com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.
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Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Ademir Lucas, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.535 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.535/2010, de autoria do Deput ado Zezé Perrella, que declara

de utilidade pública a Obra Social Geraldo Braz de Almeida, com sede no Município

de Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.535/2010

Declara de utilidade pública a entidade Obra Social Geraldo Braz de Almeida, com

sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Obra Social Geraldo Braz de

Almeida, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Ademir Lucas, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.538 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.538/2010, de autoria da Deput ada Cecília Ferramenta, que

declara de utilidade pública a Associação dos Portadores de Insuficiência Renal do

Vale do Aço – Apirva –, com sede no Município de Ipatinga, 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° 4.538/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Portadores de Insuficiência Renal do

Vale do Aço – Apirva –, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Insuficiência Renal do Vale do Aço – Apirva –, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Ademir Lucas, relator - João Leite,.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.539 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.539/2010, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária Rural de Porteira Nova – Ascorpon –,

com sede no Município de Cachoeira de Pajeú, 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° 4.539/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural de Porteira Nova –

Ascorpon –, com sede no Município de Cachoeira de Pajeú.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Porteira Nova – Ascorpon –, com sede no Município de Cachoeira de Pajeú.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Ademir Lucas, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.542 /2010

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 4.542/2010, de autoria do Deput ado Carlin Moura, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária e Beneficente do Bairro Castanheiras e

Adjacências, 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° 4.542/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e Beneficente do Bairro

Castanheiras e Adjacências, 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 e

Beneficente do Bairro Castanheiras e Adjacências, com sede no Município de Belo

Horizonte.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Ademir Lucas, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.544 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.544/2010, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública a Casa de Idosos e Deficientes Tarefa Amor, 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° 4.544/2010

Declara de utilidade pública a Casa de Idosos e Deficientes Tarefa Amor, com sede
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no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Cas a de Idosos e Deficientes Tarefa

Amor, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Ademir Lucas, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.545 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.545/2010, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária Sapster Produções, com sede no

Município de Ibirité, 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° 4.545/2010

Declara de utilidade pública a entidade Sapster Produções, com sede no Município

de Ibirité.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Sapster Produções, com

sede no Município de Ibirité.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Ademir Lucas, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.551 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.551/2010, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação Cristã em Defesa da Cidadania – ACDC –, com sede

no Município de Guapé, 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° 4.551/2010

Declara de utilidade pública a Associação Cristã em Defesa da Cidadania – ACDC

–, com sede no Município de Guapé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Cristã em Defesa da

Cidadania – ACDC –, com sede no Município de Guapé.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Ademir Lucas, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.553 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.553/2010, de autoria do Deput ado Neider Moreira, que

declara de utilidade pública a Associação Beneficente e Assistencial Guararense –

Abag –, com sede no Município de Guarará, 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° 4.553/2010

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente e Assistencial Guararense –

Abag –, com sede no Município de Guarará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Beneficente e

Assistencial Guararense – Abag –, com sede no Município de Guarará.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Ademir Lucas, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.556 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.556/2010, de autoria do Deput ado Walter Tosta, que declara

de utilidade pública a Associação dos Deficientes de Itabirito, com sede no Município

de Itabirito, 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° 4.556/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes de Itabirito, com sede no

Município de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Itabirito, com sede no Município de Itabirito.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Ademir Lucas, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.563 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.563/2010, de autoria do Deput ado Dimas Fabiano, que

declara de utilidade pública o Centro de Tratamento Laura Saia Palombo, 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
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.563/2010

Declara de utilidade pública o Centro de Tratamento Laura Saia Palombo, com sede

no Município de Itajubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Tratamento Laura Saia

Palombo, com sede no Município de Itajubá.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Ademir Lucas, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.565 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.565/2010, de autoria do Deput ado Ivair Nogueira, que declara

de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora do Carmo de

Carmópolis de Minas, 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° 4.565/2010

Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora do

Carmo de Carmópolis de Minas, com sede no Município de Carmópolis de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a San ta Casa de Misericórdia Nossa

Senhora do Carmo de Carmópolis de Minas, com sede no Município de Carmópolis

de Minas.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Ademir Lucas, relator - João Leite.



____________________________________________________________________________
381

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.567 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.567/2010, de autoria do Deput ado Alberto Pinto Coelho, que

declara de utilidade pública a Associação Ortópolis Barroso – AOB –, com sede no

Município de Barroso, 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° 4.567/2010

Declara de utilidade pública a Associação Ortópolis Barroso – AOB –, com sede no

Município de Barroso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Ortópolis Barroso – AOB

–, com sede no Município de Barroso.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Ademir Lucas, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.570 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.570/2010, de autoria do Deput ado Sebastião Costa, que

declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São

Sebastião do Sacramento, com sede no Município de Manhuaçu, 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° 4.570/2010
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Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São

Sebastião do Sacramento, com sede no Município de Manhuaçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho de Desenvolvimento

Comunitário de São Sebastião do Sacramento, com sede no Município de Manhuaçu.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Ademir Lucas, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.571 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.571/2010, de autoria do Deput ado Gustavo Valadares, que

declara de utilidade pública a Associação de Combate à Pediculose, com sede no

Município de Araxá, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.571/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Combate à Pediculose, com sede no

Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Combate à

Pediculose, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Ademir Lucas, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.572 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.572/2010, de autoria do Deput ado Gustavo Valadares, que

declara de utilidade pública o Oratório Nossa Senhora Auxiliadora, com sede no



____________________________________________________________________________
383

Município de Araxá, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.572/2010

Declara de utilidade pública a entidade Oratório Nossa Senhora Auxiliadora, com

sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Oratório Nossa Senhora

Auxiliadora, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Comissões, 4 de julho de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Ademir Lucas, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.573 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.573/2010, de autoria do Deput ado Doutor Viana, que declara

de utilidade pública o Núcleo Habitacional Unidos Venceremos Bairro Vista Alegre –

Nuhauv –, 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° 4.573/2010

Declara de utilidade pública a entidade Núcleo Habitacional Unidos Venceremos

Bairro Vista Alegre – Nuhauv –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Núcleo Habitacional Unidos

Venceremos Bairro Vista Alegre – Nuhauv –, com sede no Município de Belo
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Horizonte.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Ademir Lucas, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.577 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.577/2010, de autoria do Deput ado Almir Paraca, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores da Comunidade

Varginha, com sede no Município de Buritizeiro, 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° 4.577/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores da

Comunidade Varginha, com sede no Município de Buritizeiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Moradores da Comunidade Varginha, com sede no Município de Buritizeiro.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Ademir Lucas, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.580 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.580/2010, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Prata, com sede no

Município de Prata, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
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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° 4.580/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Prata, com sede no

Município de Prata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária da Prata,

com sede no Município de Prata.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Ademir Lucas, Presidente e relator - João Leite - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.581 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.581/2010, de autoria do Deput ado Tenente Lúcio, que declara

de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Melo Viana,

Goiabeiras e Adjacências – Adecemga –, com sede no Município de Esmeraldas, foi

aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.581/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Melo

Viana, Goiabeiras e Adjacências – Adecemga –, com sede no Município de

Esmeraldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Comunitário de Melo Viana, Goiabeiras e Adjacências – Adecemga –, com sede no

Município de Esmeraldas.



____________________________________________________________________________
386

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Ademir Lucas, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.583 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.583/2010, de autoria da Deput ada Rosângela Reis, que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Veneza I –

Ambave –, com sede no Município de Ipatinga, 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° 4.583/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Veneza I –

Ambave –, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do Bairro

Veneza I – Ambave –, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Ademir Lucas, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.585 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.585/2010, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a Associação de Amigos da Saúde Mental – AASM –, com sede

no Município de Campo Belo, 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° 4.585/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Amigos da Saúde Mental – AASM –,

com sede no Município de Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Amigos da Saúde

Mental – AASM –, com sede no Município de Campo Belo.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Ademir Lucas, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.596 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.596/2010, de autoria do Deput ado Délio Malheiros, que

declara de utilidade pública a Associação do Clube da Melhor Idade, com sede no

Município de Catas Altas, 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° 4.596/2010

Declara de utilidade pública o Clube da Melhor Idade Amigos para Sempre, com

sede no Município de Catas Altas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Clu be da Melhor Idade Amigos para

Sempre, com sede no Município de Catas Altas.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Ademir Lucas, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.600 /2010
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.600/2010, de autoria do Deput ado Marcus Pestana, que

declara de utilidade pública a Fundação Pastor Erci Antônio Pereira, 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° 4.600/2010

Declara de utilidade pública a Fundação Pastor Erci Antônio Pereira, 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 Pastor Erci Antônio

Pereira, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Ademir Lucas, relator - João Leite.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 17/8/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva notificando o falecimento da Sra. Ercília Scarpioni

Grassi, ocorrido em 17/8/2010, em Jacutinga. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2010

ATAS

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

LEGISLATURA EM 18/8/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

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

Rodrigues - Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo

Valério - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Gustavo

Corrêa - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Padre João - Rômulo

Veneroso - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

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

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

a especial de amanhã, dia 19, 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 é a publicada na edição anterior.).

ATA DA 28ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 16/8/2010

Presidência do Deputado Sávio Souza Cruz

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

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Entrega de placa

- Palavras do Sr. Jairo Siqueira Azevedo - Exibição de vídeo - Apresentação musical -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
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- Comparecem os Deputados:

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Sávio Souza Cruz) - Às 20h15min, declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Grupo Seculus pelos 50 anos

de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Jairo Siqueira

Azevedo, fundador do Grupo Seculus; e Artur Geraldo Azevedo, Presidente da

“holding” do Grupo Seculus.

Execução do Hino Nacional

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

pelo Coral da Cidade dos Meninos São Vicente de Paulo, sob a regência do maestro

Eduardo Rodrigues.

- Procede-se à interpretação do Hino Nacional.

O locutor - Com a palavra, para seu pronunciamento, o Deputado Sávio Souza

Cruz, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, representando o

Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho.

Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Jairo Siqueira Azevedo, fundador do Grupo Seculus; Artur Geraldo

Azevedo, Presidente da “holding” do Grupo Seculus; senhoras e senhores, o Grupo

Seculus comemora em 2010 os 50 anos de sua fundação. Auspiciosa, feliz, a data,

por coincidência histórica, transcorre junto de outras que realçam a sua significação:

a primeira dessas datas é a do aniversário de também 50 anos de Brasília,
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inaugurada pelo Presidente Juscelino, em 21/4/60; a segunda é a do falecimento do

escritor português José Saramago, ocorrida há dois meses, em 18 de junho deste

ano. À primeira vista dissonantes, essas três datas, as personalidades que elas

evocam e as inscrições por elas apostas à escrita do mundo têm extraordinariamente

muito em comum. Por essa razão, peço licença para comentar aquilo que é nelas

coincidente e que, a meu ver, oferece instrumentos para a mais ampla e mais exata

compreensão da história do Grupo Seculus.

Começo pelo escritor português, que, em 1998, recebeu em Estocolmo o Prêmio

Nobel de Literatura. Naquela ocasião, suas palavras de agradecimento foram ao

encontro dos avós, distante lembrança na memória do menino pobre que ele foi. A

primeira frase de Saramago na solenidade foi a seguinte: “O homem mais sábio que

conheci em toda a minha vida não sabia ler nem escrever”. Esse homem era o avô,

um aldeão, morador em Azinhaga, antigo vilarejo no interior de Portugal. Nada tinha

de seu senão uma casa modesta, dotada, embora, de um grande quintal com muitas

árvores, onde ele plantava figos e criava porcos para seu sustento. Esse avô acolhia

o neto José em dias de férias. Punha-o para ajudar nos serviços do quintal, que eram

os de cortar lenha, buscar água no poço comunitário, recolher palha solta para a

cama dos porcos. E, ao mesmo tempo, ensinava a ele os mistérios do mundo. Muitas

vezes, nas noites quentes de verão, dormiam os dois debaixo de uma das figueiras

do quintal. Era, então, quando o avô desfiava seu rosário de histórias e casos, de

falas antigas, que o menino ia arquivando na memória. O conjunto dos ensinamentos

e o acervo de lembranças amealhados naquele convívio forjariam seu caráter,

conformando-o com um conjunto de valores morais inabaláveis, uma tenaz

capacidade de resistir às adversidades e um sentimento de marcada solidariedade

para com o mundo, a vida e os semelhantes.

Juscelino viveria em Diamantina história de algum modo paralela. O pai morrera

cedo, o menino e sua irmã dependiam da mãe, professora de primeiras letras. Mas,

na casa simples, onde a mobília havia sido feita de caixotes de madeira por eles

mesmos e o pão sobre a mesa era pouco, não faltaram lições de extrema dignidade:

honestidade, resistência, trabalho, tolerância e solidariedade eram palavras

cotidianas. O que foi para Saramago o avô Joaquim, foi para Juscelino sua mãe, D.
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Júlia, essa mesma que, no dia da posse do filho como Governador do Estado,

dispensou o carro oficial, dizendo: “O carro oficial é para o Governador e a primeira-

dama. A mãe e a irmã vão de táxi”.

Saramago deu expressão a suas experiências criando uma literatura de qualidade

excepcional. Juscelino reverteu as suas para a vida pública, a tal ponto que, depois

de passar pela Prefeitura de Belo Horizonte e pelo Palácio da Liberdade, chegou ao

Palácio do Catete com ousadia bastante para transferir a sede do governo para o

Palácio da Alvorada e carregar junto o progresso para o Planalto Central do Brasil.

Os irmãos Azevedo, vivendo experiências equiparáveis em sua infância, buscaram

para elas expressão no empreendedorismo, acabando por fundar o Grupo Seculus,

esse formidável conjunto de bem-sucedidas empresas, cujos 50 anos são a pauta

desta noite. A Azinhaga da família Azevedo, sua Diamantina, chamava-se Datas, à

época Distrito de Curvelo, um lugarejo sem luz elétrica, sem água canalizada, sem

rede de esgoto, sem calçamento nas poucas ruas. A casa em que moravam era sem

luxo, tinha paredes de barro e chão batido. Mas, à semelhança da casa portuguesa,

era equipada com um grande quintal, onde cresciam jabuticabeiras e outras frutas,

sobretudo um fértil chuchuzeiro, de onde a família tirou por muito tempo suas

refeições diárias.

Os pais, Arthur e Semíramis, não eram analfabetos como os avós portugueses,

mas eram tão sábios quanto aqueles e quanto a mãe Diamantina. Os muitos filhos,

testemunhando a sua labuta sem trégua, moldaram sob seu exemplo um caráter rijo e

forte, em que predominava a coragem, a perserverança, a honestidade, a

simplicidade, o amor ao trabalho, a confiança em Deus, a solidariedade.

Adicionalmente, desenvolveram duas características especialíssimas. A primeira foi

uma profunda e sincera coesão familiar, com os irmãos dando-se literalmente as

mãos e disponibilizando-se a entregar tudo de si para o desenvolvimento conjunto de

todos. A segunda foi uma excepcional disposição para criar e empreender, para

tentar uma e outra atividade, mesmo que quem estivesse disponível para desenvolvê-

las fosse apenas um menino, um menor de idade, uma criança sem dinheiro, sem

padrinho, sem carta de apresentação.

De Datas, a família transferiu-se para Curvelo. Um mero carrinho de pipoca garantiu
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o seu parco sustento até que chegou a oportunidade de trabalho no bar do clube da

cidade. Alguns anos à frente, Piu, o filho mais velho, aventurou-se para Belo

Horizonte. Jairo veio a seguir, com o pai, e compraram um bar na Rua Junquilhos,

Bairro Nova Suíça. Do bar, a família passou a uma fábrica de quadros; da fábrica de

quadros, à revenda de joias; da revenda, à fabricação; das joias aos relógios; e daí

sempre crescentemente, a ponto de o Grupo Seculus chegar a congregar 30

empresas e envolver negócios desde o tradicional ramo das joias e relógios até o da

construção civil, dos empreendimentos imobiliários, do setor financeiro e da área de

tecnologia.

Contado dessa forma, na síntese a que os limites desta fala me obrigam, o percurso

dos irmãos Azevedo parece ter transcorrido de forma serena, como num conto de

fadas. Mas essa avaliação é enganosa, nada foi fácil para a família. Os irmãos

precisaram ativar todas as suas referências prévias para avançar cada passo. E,

quando aceitaram o convite de Jairo para fundar uma empresa, sabiam bem a que

sacrifícios estavam dispondo-se. Em 21/4/60, quando o Brasil inteiro acompanhava

os gestos de Juscelino na inauguração de Brasília, a casa da família Azevedo, já na

Rua Amparo, era palco de uma arrancada de outra ordem. Num dos quartos, sobre a

cama de um dos irmãos, Jairo expunha os planos sugeridos por seu raro talento de

empreendedor e que ele, generoso, não quis conservar apenas para si. Com ele

estavam juntos Guta, Aguinaldo, Artur, Ílvio, Márcio e Élcio, os últimos com 13 e 12

anos, respectivamente.

Nasceu ali o que seria mais tarde o Grupo Seculus. Do estatuto, que nem sequer foi

escrito, constava a divisão acionária, o capital que todos investiriam e que era tão

somente a sua força de trabalho, a divisão das tarefas entre todos, a decisão de

destinar 5% dos lucros para obras assistenciais e o compromisso de pagar as

despesas e reinvestir todo o lucro restante na própria empresa. O estatuto verbal foi

selado também verbalmente com o lema “Unidos venceremos”, herdado das velhas

histórias que o pai, à semelhança do avô português, contava em Curvelo.

Poderíamos arrematar a história do Grupo Seculus e, naquilo que é coincidente

também com a de Saramago e a de Juscelino, com o versículo bíblico com que este

último encerrou o prefácio de seu livro de memórias: “Deus dá ao humilde a honra da
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vitória”. Mas o versículo, fora de seu contexto na doutrina cristã, pode expor-nos ao

risco de eleger a pobreza como exigência para a construção de grandes obras. E a

verdade é que, em cada uma das três histórias, a pobreza não caminhou sozinha,

teve a seu lado a dignidade e o talento. Somados, a dignidade, as dificuldades e o

talento temperaram o caráter, preparando cada um não para temer, recuar, ou se

acomodar, mas sim para agir assertivamente e assumir as responsabilidades postas

pela agenda da vida.

Sem dúvida, o Prêmio Nobel, a construção de Brasília e o consolidado empresarial

do Grupo Seculus são sinais de assertividade e responsabilidade. Mas esses sinais –

sentimos – são ainda pouco para falar da excepcionalidade das três histórias,

maiores que a de tantos outros personagens igualmente pobres, dignos, talentosos e

bem-sucedidos. Portanto, para entender por que as histórias desta fala são ainda

diferentes, temos de ultrapassar os próprios sinais de sua vitória.

Ultrapassando o sinal constituído pelo Prêmio Nobel, encontramos em Saramago o

autor de um grande hino à promoção humana, que se ocupa de decantar nossa

condição de contingência, e também de nos advertir sobre a cegueira que nos

impede de ver o mundo materializado e egoísta de nossos dias.

Ultrapassando o sinal constituído pela construção de Brasília, encontramos em

Juscelino o líder capaz de catalisar os sonhos de todo um povo e de conduzi-lo para

um destino em que o esforço pelo desenvolvimento e pela valorização da democracia

rasgaram horizontes mais promissores para todos.

Ultrapassando a expressão econômica do Grupo Seculus, encontramos a empresa

que entendeu pioneiramente, em Minas, o conceito de responsabilidade social. De

início, mesmo quando a empresa era apenas uma promessa e os dividendos eram

objeto de reinvestimento, 5% dos lucros contabilizados eram sistematicamente

destinados para atividades assistenciais. À medida que a empresa foi firmando-se, a

afinidade e o entendimento entre os irmãos estenderam-se naturalmente para os

empregados, que contam atualmente com uma política de recursos humanos capaz

de, em breve, colocar o Grupo entre as melhores empresas para se trabalhar no

Brasil. E, finalmente, quando já estabilizado o Grupo, Jairo, o idealizador, alargando

definitivamente os horizontes alcançados por sua atuação visionária, lançou as bases
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da Associação de Promoção Humana Divina Providência. Englobando o Lar dos

Meninos São Vicente de Paulo e a Cidade dos Meninos, construída entre 1974 e

1976, a Associação Divina Providência, mantida pelo Grupo Seculus, e com o apoio

de outras diversas empresas, instalou progressivamente diversos centros de

formação profissionalizante e um complexo de serviços que inclui desde uma

fazenda-escola até uma central de empregos, passando por restaurante popular,

oferta de cursos itinerantes e casa para idosos.

“O que precisamos” - escreveu Jairo Azevedo no editorial do jornal “Solidariedade”,

edição de junho de 2010 - “é que a população rica existente, juntamente com os

novos milionários, lembre-se daqueles que mal têm o que comer e os ajudem a sair

da extrema miséria em que vivem”.

E é então que chegamos, senhores e senhoras, ao ponto que mais fortemente

aproxima as três histórias desta fala e as distancia das tantas que conhecemos,

tornando-as não apenas grandes, mas excepcionais: mais que histórias de pessoas

pobres, de dificuldades vencidas e de sucessos obtidos, elas são histórias de

ultrapassagem dos interesses próprios em favor dos interesses coletivos. Saramago,

na literatura, e Juscelino, na vida pública, sublinham, cada um a seu modo, a história

do Grupo Seculus, sedimentada sobre o entendimento de que há, na riqueza, um

valor social ainda negligenciado e de que o melhor destino da riqueza é sua utilização

em favor dos que são menos capazes ou tiveram menor sorte.

Nesses nossos tempos de acentuado materialismo e de competição feroz pela

riqueza, é uma felicidade distinguir, nesta Assembleia, a excepcionalidade da história

do Grupo Seculus, em que à memória e à assertividade se juntou exemplarmente a

transcendência. Agradeço aos irmãos Azevedo suas memoráveis lições de união e

generosidade, certo de que elas lembram oportunamente a mim, a cada um de nós

aqui presente e a todos os mineiros a inequívoca verdade de que à cobrança dos

direitos temos todos de somar o reconhecimento de que é nosso dever transformar

nosso campo de trabalho em instrumento a serviço de uma sociedade de mais

comunhão, mais solidariedade e mais justiça. Isso nos ensinam os irmãos Azevedo e

o Grupo Seculus em seus 50 anos. Muito obrigado.

Entrega de Placa
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O locutor - Neste momento, o Deputado Sávio Souza Cruz, representando o

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

ao Sr. Jairo Siqueira Azevedo, fundador do Grupo Seculus, de placa alusiva a esta

homenagem, com os seguintes dizeres: “Em cinco décadas de história, o Grupo

Seculus sempre buscou a excelência e, com seu espírito empreendedor, tornou-se

um dos maiores conglomerados empresariais de Minas Gerais. Criadora e

fomentadora de significativas obras sociais, a corporação se destaca pela visão de

cidadania e ética com que orienta as suas ações. A Assembleia Legislativa de Minas

Gerais reconhece a importância do Grupo Seculus e presta sua homenagem por seus

50 anos de existência”.

O Sr. Presidente - Convido o Sr. Artur para nos acompanhar na entrega.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Jairo Siqueira Azevedo

Exmo. Sr. Deputado Sávio Souza Cruz, autor do requerimento que deu origem a

esta homenagem, nosso particular amigo, representando o Presidente da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho; Sr. Artur Geraldo

Azevedo, Presidente da “holding” do Grupo Seculus e do Conselho de Administração;

demais Diretores do Grupo Seculus; meus queridos irmãos e irmãs; nossos amigos

aqui presentes, nesse grupo restrito e que também vieram prestar e participar da

homenagem que nos é prestada; sentimo-nos muito felizes neste momento e

agradecemos, de coração sincero, ao Deputado Sávio Souza Cruz esta homenagem,

que é muito significativa para nós.

Esses 50 anos que se passaram foram de muita luta. Eu tinha 21 anos quando

criamos - oito irmãos - o Grupo Seculus, que na ocasião não era nenhum grupo, mas

um pequeno mostruário de joias com 14 peças, que era todo o dinheiro que podíamos

desembolsar naquele momento. Mas, se o capital era pequeno, a vontade de vencer

era muito grande, assim como a coragem para enfrentar as dificuldades, a força da

união ou da vida era insuperável. Nesses 50 anos, jamais tivemos uma dúvida sobre

a conduta de qualquer um de nós. Todos confiaram cegamente, nunca foi preciso

provar nada, porque tudo que algum dos irmãos falava era acreditado por todos os

demais. Foi dessa forma que nasceu o Grupo Seculus, sem capital, mas com espírito
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de muita luta. Eu ficava sempre em Belo Horizonte, para gerir as compras, as vendas

aos meus clientes porta a porta e todas as outras atividades. E vários dos nossos

irmãos viajavam para o interior também vendendo as nossas joias porta a porta. Essa

era uma herança genética do nosso avô José Martiniano de Azevedo, que, do ano de

1880 a 1945, empreendeu viagens por este Sudeste, indo muito também a Goiás, ao

Norte de São Paulo, ao Sul da Bahia, naquele tempo a cavalo, numa tropa com 8, 10

empregados, com camas de campanha, porque, numa viagem que hoje fazemos em

1 hora, de Datas a Curvelo, eles faziam três pernoites na estrada. Então, tinha de

haver a cozinha completa, porque precisavam matar a fome. E não havia outra

maneira senão fazer a própria comida.

Viajavam naqueles bons tempos em que não se temiam os assaltos. Meu avô

viajou por 45 anos e jamais foi assaltado. Foi furtado em alguma coisa na casa de um

cliente, coisinhas que dão para formar histórias, muito poucas. Porém, esse medo de

assalto não existia. Antigamente as mortes eram mais motivadas pela defesa da

honra. Perto de Diamantina existe a chamada Serra da Tocaia. Era um lugar muito

propício para as pessoas ficarem preparadas para matar aquele cavaleiro que

passava e com o qual o cidadão tinha uma rixa, um problema familiar ou qualquer

coisa. Mas esses tempos já se passaram. E enfrentamos muitas lutas. Quando me

casei, fui morar num barracão de quatro cômodos e ali fiquei durante muito tempo,

até poder comprar uma casinha muito simples. Durante 21 anos, o Grupo não

distribuiu lucro. Nós só tínhamos as nossas retiradas, para que a família pudesse

sobreviver. E a retirada estava de acordo com o número de filhos que cada um

possuía. Depois de 21 anos, em 1981, fizemos a primeira modesta distribuição de

lucro, que nunca ultrapassou 25% dos lucros obtidos, na sua maioria eram 20%. Mas

os 5% das obras sociais eram sagrados.

Dizem que fiz muitas coisas pelos pobres. Eu não, meus irmãos e eu, porque o

Grupo Seculus esteve presente permanentemente nesse trabalho. Agora mesmo

encetamos um movimento para construir um laboratório farmacêutico filantrópico,

onde vamos gastar R$25.000.000,00. O Grupo Seculus encabeça o trabalho com

R$50.000,00 mensais, decisão votada e aprovada pelos meus irmãos. Não tem a

minha participação, porque há quase nove anos deixei não só a Presidência, como



____________________________________________________________________________
398

também qualquer diretoria do Grupo. Hoje, para minha grande felicidade, faço aquilo

que sempre almejei: dedicar minha vida a Deus, aos pobres. Prometi meu tempo para

Deus e continuo levantando às 5h30min da manhã, porque esse é o tempo que

necessito para desempenhar todas as tarefas do dia, que não são poucas, porque

hoje há 50 unidades de trabalho em funcionamento. Se não fosse a participação do

Grupo Seculus e particularmente, a dos irmãos do Jairo, com seus valores

expressivos, não teríamos esse laboratório. Pretendemos disponibilizar remédios aos

pobres por 10%, no máximo, do valor de mercado, chegando-se ao absurdo de 20%.

Isso significa uma economia de 80% a 90% para as pessoas carentes do Brasil.

Iniciaremos uma produção de 100 mil caixas de medicamentos por mês. Quando o

projeto estiver completamente concluído, produziremos 800 mil caixas de remédio por

mês. Em vez de atender os mais de 800 Municípios de Minas Gerais, poderemos

atender mais de 8 mil Municípios brasileiros, as classes realmente pobres. Não

estamos fazendo esse trabalho e ficando contra qualquer laboratório ou rede de

farmácia, pois queremos disponibilizar medicamentos para quem não tem dinheiro

para comprá-los. Se o fizer, faltará dinheiro para a alimentação; se comprar alimento,

não poderá comprar remédio. São essas as pessoas que estamos atendendo hoje

em Belo Horizonte e em parte da Grande BH, por meio da nossa farmácia de

manipulação, disponibilizando medicamentos a custo baixo. Se o preço de mercado

for R$24,00, oferecemos o produto por R$1,17.

Os projetos não podem parar por aí. Temos muitos jovens, e não somente na

Cidade dos Meninos como também no Lar dos Meninos e em outras instituições. Hoje

há 16 centros de formação profissional. No ano passado, formamos 36 mil alunos;

hoje oferecemos cursos profissionalizantes e o 2º Grau. Estamos agora construindo

uma faculdade, e não porque existem poucas faculdades em Belo Horizonte, mas

porque estamos preocupados com a qualidade do ensino, ponto crítico que

desejamos atacar. O diploma em si nada vale. O que vale é o conhecimento, é a

empregabilidade dos formandos.

Na sexta-feira, três jovens que estão seguindo a carreira militar compareceram à

reunião realizada com os nossos alunos para discutirem temas morais e depois

ficaram para assistir à missa. Um deles disse que os melhores anos da sua vida
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foram os cinco anos que passou na Cidade dos Meninos. Isso foi um estímulo aos

jovens. Ele achava que éramos muito exigentes, mas hoje entende que essa

experiência foi responsável pela formação do seu caráter. Os nossos atletas do judô,

75, foram a Patos de Minas e conquistaram o tetracampeonato mineiro. Ficamos

muito felizes pelas vitórias dos nossos alunos porque essa é uma maneira de

sentirmos a recompensa desse trabalho, não somente eu, mas também os 300

funcionários que trabalham conosco e as milhares de pessoas que nos ajudam, às

vezes, com R$15,00, R$20,00, R$30,00 e, outras vezes, com um salário mínimo,

como padrinhos de um menino ou padrinhos de uma casa que abriga 16 deles. A

vitória é de todos nós, e podemos sentir alegria de vermos o dever cumprido. Muito

obrigado a todos vocês.

Exibição de Vídeo

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

- Procede-se à apresentação do vídeo.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral da Cidade dos Meninos São

Vicente de Paulo, que, sob a regência do maestro Eduardo Rodrigues, apresentará

as músicas: “Garota de Ipanema”, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, e “Amor

Perfeito”, de Michael Sullivan e Paulo Massadas.

- Procede-se à apresentação musical.

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 17, 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 17/8/2010.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 53ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/8/2010

Presidência dos Deputados José Henrique e Weliton Prado
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Questão de ordem - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do

Deputado Mauri Torres; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.256/2010; aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão, em turno único, do Projeto

de Lei nº 4.668/2010; aprovação - Encerramento.

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 - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor

Ronaldo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gustavo

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

Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo

Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Às 20h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à
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2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

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

Questão de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, gostaria apenas de dizer que o

pessoal da imprensa tem-me ligado para cobrar e perguntar sobre o projeto que

apresentei nesta Casa. Trata-se da emenda à Constituição tratando do Ficha Limpa

para os Secretários, os Secretários Adjuntos, os Presidentes de autarquias e

Diretores de estatais. Conversava com os companheiros da Casa, com o Deputado

Dalmo Ribeiro Silva e com o Deputado João Leite, fizemos uma avaliação e tivemos

até uma conversa com o nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho. Em um

esforço concentrado, tentaremos votá-lo antes das eleições. Tenho certeza de que no

próximo governo não teremos mais ficha-suja no secretariado e nas estatais.

Lembrei-me ainda que o Ficha Limpa é dever de todos. Nós, que disputaremos essas

eleições, recebemos um atestado de que temos condições para tal. Tenho certeza

absoluta de que esta Casa aprovará essa emenda do Ficha Limpa para os

Secretários, apesar de estarmos recebendo vários telefonemas. Várias pessoas têm

ligado para pedir que deixemos isso para o futuro, mas o futuro é agora. Temos de

fazer isso já. Como foram um sucesso os meus projetos para acabar com o cigarro

em Minas Gerais e para a criação da TV Assembleia, há 15 anos, o projeto Ficha

Limpa também será, Sr. Presidente. Tenho certeza absoluta de que o povo mineiro

entenderá e olhará esse projeto como tem olhado o Projeto Ficha Limpa. Tenho

certeza absoluta, Sr. Presidente, de que teremos esse reconhecimento. Sr.

Presidente, esta Casa fez e está fazendo a sua parte nos últimos quatro anos.

Votamos o que era necessário e votaremos o Ficha Limpa para os Secretários. Esse

projeto, de minha autoria, é um dos mais importantes desta legislatura, como foi o

antifumo. Hoje a população mineira não sai mais fedendo a cigarro dos bares e das

boates. Nossa população está respeitando o projeto da sua Casa que muitos diziam

que não iria para a frente, que criticavam, como fez um radialista chamado Pascoal,

que não tem o que fazer na Rádio Itatiaia, durante a madrugada. Ele criticou este

Deputado e esta Casa. É um imbecil que saiu corrido de Portugal e faz rádio aqui, só

falando besteiras. Criticou um projeto que hoje é exemplo e que deu resultado.
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Espero que outros radialistas não venham a falar besteiras, como o fez o Sr. Pascoal.

Seus colegas de emissora acharam absurdas suas palavras, remetendo-me uma fita

contendo as imbecilidades ditas por esse cidadão. O sucesso que obtivemos é para

tapar a boca do Sr. Pascoal. Quero ver se ele irá ao Secretário criticar o Ficha Limpa.

A TV Assembleia, que criamos há 15 anos, é um sucesso, mostrando a realidade do

Parlamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Vem à Mesa requerimento do

Deputado Mauri Torres, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o

Projeto de Lei n° 4.640/2010 seja apreciado em terc eiro lugar. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 4.256/20 10, do Governador do Estado,

que altera a Lei n° 14.939, de 29/12/2003, que disp õe sobre as custas devidas ao

Estado no âmbito da Justiça estadual de primeiro e segundo graus e dá outras

providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com

a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscali zação Financeira opina pela

aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da Comissão  de Justiça. Em votação, o

projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas

e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)

Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 4.256/2010 com

a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 4.6 68/2010, do Governador do

Estado, que 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. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 18, às 9 horas, nos termos do edital

de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do

dia já anunciada. Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 21 DE AGOSTO DE 2010

ATAS

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

LEGISLATURA EM 19/8/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Sargento Rodrigues - Ademir Lucas - André

Quintão - Carlin Moura - Carlos Gomes - Cecília Ferramenta - Délio Malheiros - Eros

Biondini - Fábio Avelar - João Leite - Padre João - Wander Borges.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

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

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

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

ATA DA 54ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/8/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Questão de ordem - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de

Proposições: Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº

4.640/2010; discurso do Deputado Antônio Júlio; questão de ordem - Inexistência de

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

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - André
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Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento -

Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri

Torres - Padre João - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy

Muniz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h14min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

Questão de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Sr. Presidente. Trarei ao conhecimento

desta Casa duas ações importantes para o nosso Sul de Minas. Em primeiro lugar, foi

publicado no diário oficial de segunda-feira o protocolo de intenções firmado pelo

Estado com o objetivo de recepcionar uma das mais novas indústrias para o Sul de

Minas, a Cogumelo do Sol, que está desenvolvendo suas atividades em São

Sebastião da Bela Vista. É um dos maiores empreendimentos recebidos pelo Sul de

Minas. Conseguimos junto ao governo Anastasia, a quem agradeço, o diferimento

tributário para que se busque a geração de empregos. A expectativa para o próximo

ano é que essa indústria empregue mais de 700 funcionários. Hoje ela oferece 280

empregos diretos e indiretos. A empresa pertence a um grupo japonês liderado por

Mário Kimura, que escolheu o Sul de Minas, para gerar emprego, renda e

desenvolvimento para a região. Parabenizo a indústria Cogumelo do Sol, a quem dou

as boas-vindas ao solo mineiro.
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O segundo assunto importante para o Sul de Minas diz respeito ao Município de

Santa Rita do Sapucaí. Temos orgulho de ser autor da lei que criou os Arranjos

Produtivos Locais - APLs - direcionados a Santa Rita do Sapucaí, maior polo de

eletrônicos do País e reconhecido internacionalmente. Existem mais de 180 indústrias

no ramo de incubadoras de empresas, sob o comando do Inatel, como a ETI e outras

que desenvolvem suas atividades no ramo da eletrônica. Manifesto sinceros

agradecimentos ao Secretário Portugal. Faço questão de ressaltar a participação do

Dr. Paulo Kleber. Estamos vivendo um momento importante ao apresentar o novo

projeto relativo a eletrônicos no País, o polo de excelência, que irá gerar muitos

empregos. Além disso, as boas cabeças, Deputado Hely Tarqüínio, estão em Santa

Rita do Sapucaí desenvolvendo o Vale da Eletrônica, considerado o mais importante

do País. Orgulha-me, sobremaneira, ser o autor da lei dos APLs. Conseguimos maior

desenvolvimento para a região com a redução da carga tributária, além de

investimentos do Estado, do Senai e da Fiemg, que, juntos, trabalham em prol do

Vale da Eletrônica. Agora a região conta também com um polo de excelência que

possui ISO, pela geração de empregos em função dos cursos do Inatel. Cito, por

exemplo, o Prof. Adonias e o Prof. Vander, que lutam com dignidade e competência

por esse Instituto, considerado um dos melhores do Brasil. Temos dois momentos

importantes nesta semana. Quero agradecer ao Governador Anastasia e aos seus

Secretários a acolhida ao Sul de Minas. Para terminar, faço uma homenagem à nossa

região, tão importante na geração de empregos, bem como uma homenagem aos

alunos, que estão ali desenvolvendo a Feira de Telecomunicações, a Finatel. É uma

feira visitada pelo Brasil todo e chega, num momento importante, a esse polo de

excelência em nossa região. Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

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

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos
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de Lei nºs 4.256 e 4.668/2010, apreciados na extraordinária realizada ontem à noite.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei

nº 4.640/2010, do Governador do Estado, que 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. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do projeto. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado

Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos na tribuna para

discutir a mensagem do Governador do Estado de Minas Gerais que se refere à

suplementação de recursos para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Quero fazer um paralelo dessa suplementação com os episódios relativos à área

ambiental no nosso Estado, que talvez sejam um dos motivos de o Governador nos

ter enviado esse projeto alegando aumento de receita. Quero fazer referência à

questão do IEF, que denunciamos aqui por várias vezes. Alertamos a base do

governo sobre o que estava acontecendo no sistema ambiental do Estado de Minas

Gerais, os excessos cometidos em todos os órgãos da Semad.

Ouvindo o Deputado Dalmo Ribeiro Silva sobre os APLs: o governo fez um APL

para extração de pedras são tomé. Já havia um APL negociado há mais de um ano e

meio, mas, de uma hora para outra, muda-se totalmente a regra do jogo - parece-me

- para beneficiar grandes empresários. Sempre foi essa a nossa discussão nesta

Casa, porque grandes empresários recebem sempre as benesses do governo atual,

ficando os pequenos produtores a pagar a conta. Quando pagam a conta, há esse

superávit, propiciando que o governo envie uma mensagem de suplementação de

recursos. Sobre o que aconteceu no IEF de Minas Gerais, feliz ou infelizmente, já

houve um abafa. O governo, usando a proteção da imprensa e a mordaça, já abafou

aquilo que aconteceu com o ex-Diretor do DER, que acho ser o menos envolvido

nesse processo. Ele é um instrumento daquilo que aconteceu.

Sr. Presidente, nessa questão do licenciamento ambiental da Mina Capão Xavier,

queremos ressaltar que uma ação que apresentamos foi julgada no dia 25 de julho

pelo Tribunal de Justiça, que mandou cancelar todo o licenciamento do
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empreendimento. Todo o licenciamento da Mina Capão Xavier foi facilitado ou

falseado pelo sistema ambiental de Minas Gerais, mas o pequeno produtor continua

sacrificando-se para pagar a conta a fim de que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais

entre nesse bolo de aumento de arrecadação.

É isso que nos tem levado a algumas reflexões. O governo atual tem sacrificado - e

muito - a população mais simples do nosso Estado; tem crucificado os pequenos

empresários e produtores com ações terríveis. O que nos assusta agora é a ação do

Corpo de Bombeiros, que passou a legislar e a executar, tirando do Poder Legislativo

a competência de fazer leis. Muda-se a regra do jogo, e cobram multas e taxas

absurdas no interior, Sr. Presidente. Querem que os nossos campos de futebol

amador tenham a mesma estrutura da Copa do Mundo. Num estádio para 3 mil

pessoas, estão exigindo absurdos para que os clubes se adequem às questões de

segurança, o que não entendemos. Tenho dito que essas determinações do Corpo de

Bombeiros relativas à segurança estão se igualando à questão ambiental. Preservar

não interessa, o que importa é arrecadar. E o Corpo de Bombeiros lá vai pelo mesmo

caminho. Em nome dessa manutenção da segurança, estão preocupados com

arrecadação. É ruim para uma instituição que respeitamos começar a trabalhar nessa

lógica, que é a mesma do governo atual: arrecadar de todas as formas possíveis e

impossíveis, em prejuízo do cidadão mineiro, que tem sido o pagador de promessas,

o pagador de impostos, o pagador das mazelas da administração atual.

O pequeno é que paga geralmente; o grande é sempre beneficiado, recebe as

benesses dos órgãos. Ganha sempre a benesse do próprio Governador, como no

caso da Mina Capão Xavier, em que, por uma ação pessoal, o Governador conseguiu

que o Tribunal expedisse uma liminar cujo mérito jamais foi analisado. E por quê?

Porque beneficiaria as grandes mineradoras instaladas em Minas Gerais. A propósito,

tais mineradoras não têm trazido nenhum benefício para o povo mineiro; pelo

contrário, têm levado nossas riquezas de uma forma totalmente equivocada.

Queremos que os próximos eleitos para Governador e Presidente da República,

quem quer que sejam, tomem uma atitude em nome do povo brasileiro. A questão

minerária precisa ser passada a limpo no Brasil. Não podemos permitir que nossos

recursos minerários sejam levados para fora da forma como está acontecendo, sem
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deixar nenhuma reserva, sem beneficiar em nada as populações dos locais onde

estão as jazidas.

Quero aproveitar este momento em que estamos votando um projeto de

suplementação. Uma das propostas ressalta que, em função da arrecadação, o

Estado pôde fazer essa suplementação. A discussão é bastante interessante. A

discussão na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, principalmente,

ressalta que isso é apenas um ajeitamento orçamentário, algo apenas contábil, mas,

quando se lê a mensagem, o governo afirma que houve aumento de arrecadação. Até

acreditamos e consideramos saudável, mas tal fato mostra a nossa incapacidade e a

da própria Seplag de fazer um planejamento para um período maior. Falam em

choque de gestão, mas não conseguem elaborar um planejamento em longo prazo.

Algumas suplementações que votamos estão acima da média e daquilo que seria

plausível, até porque ainda estamos praticamente no primeiro semestre e já fizemos

mais de duas suplementações em alguns órgãos.

Isso quer dizer que faltou planejamento em longo prazo, que o governo joga no

achismo: acha que acontece de uma forma, vai fazer dessa forma. Senão, houve

excesso de arrecadação em cima do pequeno produtor, do pequeno empresário, que

paga conta excessiva neste governo. Cobra-se de tudo. O governo afirma que está

recuperando empresas, mas cansamos de dizer que Minas não tinha recebido

nenhum investimento real, a não ser algumas expansões de empresas que aqui se

instalaram e não tiveram como ir embora, sobretudo as mineradoras, que receberam

todas as benesses do governo e outras mais. Inclusive foram beneficiadas com

medidas editadas em decreto, mesmo que a matéria devesse passar por esta Casa.

Infelizmente a Assembleia continua omissa e submissa aos interesses do governo.

Há pessoas lá que estão passando dos limites e das responsabilidades: editando

decreto em vez de lei, beneficiando empresas, fazendo parcelamento e dando anistia.

Inventaram um nome, parcelamento, mas na verdade é anistia. Estou dizendo para

cobrar do Ministério Público, que começou a cobrar da Secretaria de Fazenda a

edição desse decreto, que deveria ser suspenso. É aberração jurídica o que estão

fazendo. A Assembleia Legislativa não se manifesta, bem como o Ministério Público.

Quando se fala do governo, o Ministério Público faz o mesmo jogo da imprensa, cala-
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se, mas uma hora isso vai explodir, vai ter de ser resolvido. É o mesmo caso do IEF:

quatro anos falando aqui sobre o que acontecia lá e no sistema ambiental mineiro.

Cansei de falar, até que a coisa explodiu e foi abafada. Mas até quando ficará

abafada? Até quando seremos enganados e cúmplices do que está acontecendo? Se

o Deputado João Leite está incomodado, podemos pedir o encerramento, de plano,

da reunião por falta de quórum, Sr. Presidente. Estou fazendo discurso sobre

suplementação. O governo faz suplementação em cima do excesso de arrecadação,

cobrando do pequeno produtor. Essa é a analogia que faço.

Questão de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, por haver incômodo, sugiro a V. Exa.

que, de plano, encerre a reunião por falta de quórum.

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

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

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

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.489/2010, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por seis reuniões; informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foi

apresentada ao projeto uma emenda do Deputado Padre João, que recebeu o nº 1, e,

nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o

projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer.

- O teor da emenda apresentada é o seguinte:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 4.489/2010

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

“Art. ... - O contrato de formalização da operação de crédito de que trata o art. 1º,

assim como o contrato de contragarantia de que trata o art. 3º serão enviados à

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa até

trinta dias após sua assinatura.”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2010.

Padre João

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
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Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/7/2010*

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever

Lopes, Délio Malheiros e Elmiro Nascimento (substituindo o Deputado Walter Tosta,

por indicação da Liderança do DEM), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Elmiro Nascimento

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e tratar de assuntos de

interesse da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios dos Srs. Vanderlei Cupertino Fialho, Presidente da Câmara Municipal de

Coronel Fabriciano, encaminhando cópia de requerimento que solicita informações

desta Comissão quanto ao cumprimento da Lei nº 14.235, de 2002, art. 4º, que

dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de banheiros e bebedouros para os

clientes em estabelecimentos bancários; Marcos Tofani Baer Bahia, Promotor de

Justiça de Defesa do Consumidor, prestando informações relativas ao Requerimento

n° 3.053/2008, da Comissão de Defesa do Consumidor;  Eduardo César Schroder e

Braga, Superintendente do Procon de Juiz de Fora e Secretário Geral do Fórum dos

Procons Mineiros, em que solicita seja indicado um membro desta Comissão para

participar da 17ª Reunião do Fórum dos Procons Mineiros, que se realizará em

13/8/2010; e ofício do Sr. José Antônio Baêta de Melo Cançado, Promotor de Justiça,

publicado no “Diário do Legislativo” em 6/7/2010. O Presidente acusa o recebimento,

em 1º turno, das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a

seguir: Projetos de Lei nºs 4.075/2009 (Deputado Délio Malheiros) e 4.236/2010

(Deputado Adalclever Lopes) e Projeto de Lei Complementar nº 58/2010 (Deputado

Délio Malheiros). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
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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 4.124/2009 com a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1

(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 6.027, 6.214 e 6.215/2010. 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 (5) em que solicita sejam

encaminhadas à Presidência da Caixa Econômica Federal as notas taquigráficas de

reunião realizada em 2/6/2010, para adoção de medidas que proporcionam maior

segurança e isenção de custos para agentes lotéricos e consumidores; seja

agendada visita desta Comissão ao Procurador-Geral de Justiça, com a finalidade de

tratar questões relativas ao Projeto de Lei Complementar nº 58/2010; seja

encaminhado à Presidência da Caixa Econômica Federal pedido de providências

para restabelecer convênio existente com a Loteria Mineira e, ainda, seja

encaminhada manifestação de repúdio pelo possível fim do convênio firmado com a

Loteria Mineira; seja encaminhado à Cemig, Copasa e concessionárias de serviços

de telefonia do Estado pedido de informações sobre o cumprimento da legislação que

obriga o fornecedor a informar o consumidor sobre quitação de débitos anteriores; em

que solicita seja realizada reunião para discutir, em audiência pública, a situação dos

consumidores que adquiriram apartamentos da Construtora Tenda que correm o risco

de não terem seus imóveis entregues em razão de possível desapropriação para a

construção do novo terminal rodoviário na Capital; Carlin Moura em que solicita seja

realizada reunião para discutir, em audiência pública, os impactos da Portaria nº 387,

de 2008, do Departamento Nacional de Produção Mineral, que determina a troca dos

vasilhames de água mineral a cada três anos; Doutor Viana em que solicita seja

realizada reunião para discutir, em audiência pública, os prejuízos causados ao

mercado mineiro pela operadora de turismo Wege Tours; Sargento Rodrigues em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública desta Comissão em conjunto com
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a Comissão de Trabalho, para debater alterações na grade curricular da Faculdade

Pitágoras, que preveem substituição de aulas presenciais por aulas virtuais, bem

como as consequências dessas alterações para alunos e professores. É recebido

requerimento do Deputado Antônio Júlio em que solicita seja realizada reunião

conjunta com a Comissão de Fiscalização Financeira para debater o Projeto de Lei

Complementar nº 58/2010. Em seguida, é aprovado o relatório de visita desta

Comissão aos Hospitais Felício Rocho e Vera Cruz, à Unidade Unimed Contagem e

ao Hospital Unimed de Betim, o qual vai publicado após as assinaturas. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 agosto de 2010.

Adalclever Lopes, Presidente - Ademir Lucas - Délio Malheiros.

Relatório de Visita

Apresentação

A requerimento do Deputado Délio Malheiros, esta Comissão, no dia 5/5/2010,

visitou os Hospitais Felício Rocho e Vera Cruz e, no dia 18/5/2010, visitou a Unidade

Unimed Contagem e o Hospital Unimed Betim, com a finalidade de verificar as

condições de atendimento prestadas pelos planos de saúde nesses hospitais.

Participou da visita o Deputado Délio Malheiros, Vice-Presidente da Comissão de

Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Relato

Em 5/5/2010, a Comissão se encaminhou ao Hospital Felício Rocho, sendo

recebida pela Dra. Patrícia, em nome do Dr. Mércio Ataíde Vieira, Diretor Clínico do

Hospital. A direção franqueou acesso às dependências do hospital, especialmente ao

setor de pronto atendimento. A imprensa presente acompanhou toda a visita. O

Deputado Délio Malheiros conheceu a estrutura de atendimento emergencial do

hospital, sendo informado de todos os procedimentos dispensados aos clientes de

plano de saúde e aos clientes particulares. Constatou-se que a sala de espera

continha número razoável de pessoas à espera de atendimento, sem tumulto ou

superlotação. O Deputado entrevistou pessoalmente algumas pessoas, que relataram
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dificuldades em relação à marcação de consultas médicas e atendimentos

emergenciais e cirúrgicos em alguns hospitais. A Dra. Patrícia informou que uma das

principais causas do grande número de pessoas que procuram o pronto atendimento

é a dificuldade de marcação de consultas em consultórios médicos, preferindo os

clientes dos planos de saúde recorrer ao pronto atendimento para consultas de menor

complexidade, causando, algumas vezes, superlotação.

Em seguida, o Deputado se encaminhou ao Hospital Vera Cruz, sendo recebido

pelo Dr. Renato Rabelo, Diretor-Presidente do hospital. Após algumas explicações

sobre o motivo da visita, foi liberado o acesso ao hospital somente para o Deputado e

para o Consultor da Comissão. A imprensa não teve acesso ao interior do hospital. O

Deputado Délio Malheiros se encaminhou ao pronto atendimento do hospital. A sala

de espera estava com certo número de pacientes à espera de atendimento. Foram

apresentadas outras dependências do hospital com o intuito de demonstrar a

excelência do estabelecimento no atendimento à saúde. Do lado de fora do pronto

atendimento do hospital, o Deputado entrevistou pessoalmente alguns clientes que

aguardavam parentes ou ainda aguardavam atendimento. A imprensa acompanhou

do lado de fora das dependências do hospital. Novamente o Deputado ouviu

reclamações de clientes de planos de saúde sobre a dificuldade de marcações de

consultas em consultórios e até de marcação de cirurgias em hospitais. Alguns

clientes/pacientes fizeram questão de demonstrar insatisfação com os planos de

saúde, que oferecem excelentes serviços pela mídia, mas que acabam não se

traduzindo no dia a dia do atendimento em consultórios, clínicas e hospitais. A mais

frequente reclamação se deve aos prazos distanciados para a marcação de consultas

médicas; a falta de atendimento de profissionais elencados nos guias médicos,

alguns informando que não mais atendem pelo plano de saúde, chegando mesmo a

não haver profissionais de algumas especialidades.

No dia 18 de maio, o Deputado Délio Malheiros se dirigiu, primeiramente, à Unidade

da Unimed de Contagem, onde ouviu uma rápida explanação sobre o sistema de

atendimento daquele nosocômio. Em seguida, o Deputado, acompanhado de

servidores do hospital, jornalistas e assessores, visitou as dependências do

estabelecimento, e, em alguns setores, não foi permitido o acesso de representantes
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dos órgãos da imprensa. Pôde-se constatar que se trata de uma construção nova,

suficientemente adequada ao atendimento médico de urgência e emergência. Não se

constatou superlotação no momento da visita, embora se tenham recebido

informações de terceiros de que, em algumas oportunidades, a grande demanda

dificulta o atendimento.

Em seguida, o Deputado Délio Malheiros se dirigiu, com o mesmo grupo de

pessoas, ao Hospital da Unimed de Betim, onde foi recebido pela direção, que tem à

frente o Dr. Mário das Graças Xavier. Trata-se de um hospital também pertencente a

esse plano de saúde, que atende prioritariamente os associados, destinando as

vagas remanescentes ao serviço de saúde da Prefeitura do Município. A diretoria

esclareceu não haver problemas quanto ao atendimento, principalmente na unidade

de terapia intensiva, que, inclusive, recebe pacientes de Belo Horizonte e também

outros, encaminhados pela municipalidade. A diretoria do hospital fez questão de

enfatizar que o atendimento a terceiros ocorre sem comprometer a prestação dos

serviços aos usuários do plano, pois utiliza vagas remanescentes, sem que ocorra a

total ocupação dos leitos. Foi franqueado à imprensa o acesso a qualquer

dependência do hospital, cujos diretores acompanharam a comissão durante toda a

visita, prestaram as informações que entenderam necessárias e responderam às

perguntas tanto do parlamentar quanto dos demais acompanhantes.

Conclusão

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte constatou que, no

momento das visitas, o atendimento nos hospitais se mostrava dentro da

regularidade, não sendo constatada superlotação nas salas de espera, podendo

apontar algum desconforto no Hospital Vera Cruz. Com relação aos relatos dos

clientes/pacientes dos planos de saúde, podem ser confirmadas as informações

constantemente veiculadas nos órgãos de imprensa, que noticiam o chamado “over

booking” na saúde. Em outras palavras, há um excessivo número de pacientes para

um pequeno número de leitos disponíveis e de profissionais de plantão. Esta situação

leva a concluir que as operadoras de planos de saúde estão captando clientes muito

além da sua capacidade de atendimento na rede hospitalar conveniada e nos

consultórios médicos.
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Não é demais lembrar que a quantidade de leitos considerados disponíveis aos

planos de saúde leva em conta o número de leitos existentes nos hospitais

conveniados. Estes hospitais, entretanto, fazem convênio e atendem pacientes de

inúmeros planos de saúde, o que evidentemente provoca uma grave distorção,

gerando uma diferença significativa entre o número de leitos contratados e aqueles

efetivamente disponibilizados ao paciente. É do conhecimento público, até mesmo

pela publicidade veiculada nos órgãos da imprensa, que alguns planos dobraram o

número de clientes nos últimos dez anos e, por absurdo que pareça, ocorreu uma

diminuição da sua rede conveniada, existindo também um verdadeiro gargalo no

atendimento em consultórios, onde consultas chegam a ser marcadas com prazos de

até um ano.

Dessa forma, entendemos estar havendo comercialização exagerada de planos de

saúde, sem a contrapartida da qualidade de atendimento e do respeito ao

cliente/paciente enquanto consumidor.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2010.

Adalclever Lopes, Presidente.

* - Republicado em virtude de incorreção verificada na edição de 12/8/2010, na pág.

52, col. 4.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.698/2010

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado, o Projeto de Resolução

nº 4.698/2010 dispõe sobre o estágio probatório no âmbito da Assembleia Legislativa

e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 19/6/2010, o projeto foi distribuído à Mesa

da Assembleia para, nos termos do inciso VIII do art. 79 do Regimento Interno,

receber parecer.

Fundamentação

Analisando os aspectos formais da proposição, temos que esta Casa possui



____________________________________________________________________________
417

competência privativa para deflagrar o processo legislativo no caso em tela, uma vez

que se trata da edição de normas que se situam no campo de abrangência do regime

jurídico do servidor deste Poder, em conformidade com o disposto no inciso IV do art.

62 da Constituição do Estado. Além disso, foi eleita a via adequada para dispor sobre

a matéria: o Regimento Interno prevê, na alínea “e” do inciso VII do art. 79, que

compete privativamente à Mesa da Assembleia apresentar projeto de resolução que

vise, entre outros assuntos, a dispor sobre o regime jurídico dos servidores da

Secretaria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Portanto, sob o ponto de vista

formal, não há empecilho à aprovação da matéria.

Da mesma forma, não há, relativamente aos aspectos financeiros e orçamentários

da proposta, nenhum problema, pois o projeto não cria nem aumenta a despesa.

Quanto ao mérito da proposição, tem ela o objetivo de reunir em um só diploma

legal não apenas os dispositivos que regulam o estágio probatório, mas também

aqueles atinentes à sistemática aplicada à avaliação especial de desempenho dos

servidores durante os primeiros três anos de trabalho na Casa. É que tais dispositivos

encontram-se em diplomas legais esparsos, como a Resolução nº 800, de 5/1/67, e a

Deliberação da Mesa nº 269, de 4/5/83, afora normas específicas para regulação dos

cursos de formação e das avaliações de desempenho.

Destaque-se que a Constituição da República de 1988 alterou o regramento para a

aquisição da estabilidade pelo servidor após o cumprimento do estágio probatório.

Em 4/6/98, a Emenda à Constituição nº 19 alterou substancialmente as condições

para tanto: por exemplo, elevou de dois para três anos o período mínimo de exercício

do cargo e tornou obrigatória a realização de avaliação especial de desempenho por

comissão instituída para essa finalidade.

Diante disso, não encontramos óbice à tramitação da proposição no que tange aos

aspectos jurídicos, formais, financeiros, orçamentários e de mérito da matéria.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

4.698/2010 no 1º turno.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de agosto de 2010.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor Viana - José
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Henrique - Weliton Prado - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 2010

ATAS

ATA DA 29ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 19/8/2010

Presidência do Deputado Sargento Rodrigues

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

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Exibição de

vídeo - Entrega de placa - Palavras do Sr. João Marques Fernandes - Apresentação

musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Sargento Rodrigues - Ademir Lucas - Fábio Avelar.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Sargento Rodrigues) - 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 Ademir Lucas, 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 a Nascentes Fernandes pelos 20

anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos para tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. João Marques

Fernandes, Presidente e fundador da Nascentes Fernandes; Ilmar Bastos Santos,

Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada da Secretaria de Estado de Meio

Ambiente; Arlindo Porto, Vice-Presidente da Cemig e ex-Senador; a Exma. Sra.

Heloísa Helena, esposa do homenageado e cofundadora da Nascentes Fernandes; o

Exmo. Sr. Geraldo Almeida Fonseca, representante da Sociedade dos ex-Alunos da
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Escola de Minas de Ouro Preto - Semop -; e o Revmo. Sr. Padre Alexandre

Fernandes de Oliveira, da Paróquia Nossa Senhora Rainha, no Bairro Belvedere.

Execução do Hino Nacional

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

interpretado pela cantora lírica Wanda Werneck, acompanhada da pianista Eneida

Uchoa.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

O locutor - Com a palavra, para seu pronunciamento, o Deputado Sargento

Rodrigues, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. João Marques Fernandes, Presidente e fundador da Nascentes

Fernandes; Ilmar Bastos Santos, Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada da

Secretaria de Estado de Meio Ambiente; Arlindo Porto, Diretor Vice-Presidente da

Cemig e ex-Senador; e Sr. Geraldo Almeida Fonseca, representante da Semop; e

Exma. Sra. Heloísa Helena, esposa do homenageado e cofundadora da Nascentes

Fernandes; senhoras e senhores; queridos convidados, a história de sucesso e

respeito ao meio ambiente da Nascentes Fernandes começou em 1990, quando o

empresário João Marques Fernandes deu início a um projeto inovador e visionário. É

por isso que, nesta noite, ao homenagearmos a empresa, também destacamos a

própria história de João Fernandes, que começou em Matipó, na Zona da Mata, numa

família simples, composta por seus pais e 12 irmãos. Esse engenheiro civil formado

pela Universidade de Ouro Preto, sempre guiado por sua fé e por seus princípios, nos

dá, hoje, a oportunidade de compartilhar suas conquistas e contar um pouco de sua

trajetória.

Tudo começou em uma pequena sala alugada, com a ajuda de sua esposa, Heloísa

Helena, que trabalhava como secretária. Sob a inspiração da ECO 92, Conferência

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que seria realizada

dois anos depois, no Rio de Janeiro, João Fernandes enxergou uma possibilidade de

negócio sustentável, antecipando-se aos resultados do evento em que, pela

formulação da Agenda 21, mais de 170 países se comprometeram na busca do

equilíbrio entre proteção ambiental e desenvolvimento econômico. Foi então que esse
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homem, a quem tenho a honra de me referir como amigo, abriu mão da carreira

promissora de engenheiro civil e se dedicou ao desenvolvimento de um produto que

seria, em pouco tempo, o grande diferencial de sua empresa: a manta vegetal

projetada.

O projeto é o resultado de uma fórmula revolucionária e eficaz de regeneração de

solos estéreis. Desenvolvido e aplicado com exclusividade pela Nascentes

Fernandes, o produto é adequado para a recuperação de áreas em estado avançado

de degradação ou debilitadas pela perda de nutrientes e materiais orgânicos, como

solos pedregosos e arenosos. Assim, a manta vegetal projetada garante resultados

mais rápidos e retorno mais rápido dos investimentos.

Além de desenvolver projetos inovadores, realizar levantamentos dos problemas

ambientais e a regularização nos órgãos competentes, a Nascentes Fernandes

promove constante treinamento e desenvolvimento do seu corpo técnico e formula

novas tecnologias que possibilitem melhor execução dos trabalhos. Hoje com

capacidade de recuperar 30.000.000m2 por ano, a empresa se prepara para iniciar

suas atividades fora do País. Essa filosofia de preservação e de uso consciente e

responsável do meio ambiente está em consonância com uma preocupação que deve

ser de todos nós.

Na legislação ambiental brasileira, uma das mais avançadas do mundo, o conceito

de meio ambiente é amplo: protege a vida em todas as suas formas, englobando

também a proteção dos bens materiais e imateriais, sempre visando a garantir uma

boa qualidade de vida às gerações presentes e futuras. Levando em consideração

essa concepção de meio ambiente, o ecossistema ecologicamente equilibrado é

requisito indispensável para o direito à vida, por isso seu caráter de direito

fundamental assegurado pela nossa Constituição Federal. Entretanto, uma legislação

ambiental avançada não é o bastante para a efetiva proteção do meio ambiente,

quando o principal predador da natureza é o homem. Durante séculos o meio

ambiente foi alvo de exploração sem nenhum critério de proteção, o que acarretou o

caos em que vivemos, hoje, aterrorizados com a possibilidade de ocorrência de

fenômenos naturais que devastem cidades no mundo todo. Nem mesmo são

suficientes a globalização das iniciativas, as normas de proteção ambiental e a
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criação de associações nacionais e internacionais, públicas ou privadas. Mais que

tudo isso, é indispensável a conscientização social de que nós, humanos, não somos

donos da natureza e, sim, fazemos parte dela e do nosso papel como cidadãos na

proteção ambiental.

Nesse contexto, respiramos um novo tempo em Minas. A contribuição dada pela

Nascentes Fernandes está atingindo um novo patamar, a partir de um novo desafio:

está sendo implantado, no Norte do Estado, um projeto de reflorestamento utilizando

a teca, madeira nobre originária da Ásia. Trata-se da maior área irrigada de teca do

mundo, com 50.000ha plantados até o final do projeto. Para que todos possam ter

noção da magnitude da iniciativa, ela surgiu a partir do conceito do crédito de

carbono, ou seja, uma nova moeda que tem como objetivo a redução do aquecimento

global. A ideia foi desenvolvida na Conferência das Nações Unidas para o Meio

Ambiente de 1997, realizada no Japão, que resultou no Protocolo de Kyoto. Por meio

desse documento, os países chamados de Primeiro Mundo, responsáveis por 80% da

poluição mundial, firmaram compromisso para reduzir a emissão de gases do efeito

estufa. Segundo as regras do Protocolo, para uma empresa poder vender créditos de

carbono, é necessário cumprir algumas condições: contribuir para o desenvolvimento

sustentável e agregar alguma vantagem ao ambiente. Os países desenvolvidos, por

sua vez, terão a alternativa de comprar os créditos das nações que tenham projetos

de reflorestamento ou de uso de energia de fontes renováveis. Mais uma vez, em

consonância com os valores mundiais, a Nascentes Fernandes está à frente de um

projeto revolucionário e inovador. Quero, neste momento de júbilo, enaltecer a

importância do trabalho desenvolvido por João Fernandes. E, se hoje temos a

oportunidade de fazer de público esse reconhecimento, é para que esta homenagem

possa semear novos projetos e estimular, nas gerações futuras, o respeito e o

compromisso de transformar o mundo num lugar melhor. Minas Gerais se orgulha de

seu filho ilustre e de seu legado para a sociedade e para o meio ambiente, na busca

constante, nos últimos 20 anos, pelo equilíbrio entre proteção ambiental e

desenvolvimento econômico. Parabéns, João Fernandes! Estendo os cumprimentos a

sua esposa Heloísa Helena e a seus filhos João Gabriel, Pedro Augusto e Luiz Felipe,

porque é na família que estão as raízes do ser humano. Parabéns também a toda a
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equipe técnica da Nascentes Fernandes e a todos os funcionários, pois sabemos

muito bem da importância de cada um para o crescimento de uma empresa. São

todos contribuindo para tornar realidade uma meta: a criação de soluções inteligentes

em sustentabilidade! Muito obrigado!

Exibição de Vídeo

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

- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Sargento Rodrigues, representando o

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

ao Sr. João Marques Fernandes, Presidente e fundador da Nascentes Fernandes, de

placa alusiva a esta homenagem. Atendendo à solicitação do próprio Deputado

Sargento Rodrigues, convidamos também a Sra. Heloísa Helena, cofundadora da

empresa homenageada. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres:

“Pioneira na revitalização de áreas degradadas de Minas Gerais e do País,

especializada no desenvolvimento e na aplicação de técnicas avançadas para o

restabelecimento dos solos, a Nascentes Fernandes trabalha em prol da manutenção

do equilíbrio ambiental e da proteção da biodiversidade. Pelo emprenho de seu

fundador, o Eng. João Marques Fernandes, a empresa se destaca na nobre

empreitada a que se propôs: a preservação ambiental. É com satisfação que a

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais dirige esta homenagem à

Empresa Nascentes Fernandes na data em que se comemoram seus 20 anos de

fundação”.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. João Marques Fernandes

Exmos. Srs. Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais e autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem, representando o Exmo. Sr. Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho;

Ilmar Bastos Santos, Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada da Secretaria de

Estado de Meio Ambiente, representando o Exmo. Sr. José Carlos Carvalho,

Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Arlindo Porto, ex-
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Prefeito de Patos de Minas, ex-Vice-Governador, ex-Ministro, ex-Senador e atual

Diretor Vice-Presidente da Cemig; e Geraldo Almeida Fonseca, representante da

Semop; e Sra. Heloísa Helena Nascentes, querida esposa e coautora da Nascentes

Fernandes; senhoras, senhores e telespectadores da TV Assembleia: sou um homem

simples. Nasci com o conceito ambiental pronto e apreço pela natureza. Queria ser

médico quando criança, porque acreditava que essa era a maneira mais simples de

poder ajudar as pessoas. Comecei meus estudos com minha mãe, Laura Fernandes

de Paula, minha primeira professora. Ainda me lembro de que ela tomava a tabuada

de mim e de meus irmãos enquanto cozinhava, à beira de um fogão a lenha. De

longe, eu perguntava: “Ô mãe, quanto é 5 vezes 5?” Com paciência, ela respondia:

“25, meu filho”, e continuava a cozinhar. Nossa casa, muito simples, ficava a 5km de

Matipó, na Zona da Mata mineira. Aos 13 anos, perdi minha mãe, mas, determinado a

vencer na vida, fui para Realeza e Manhuaçu com ajuda de meus irmãos. Na época,

o Pitágoras de Belo Horizonte era o melhor colégio de Minas Gerais, e convenci meu

saudoso pai, Dercílio Marques de Miranda, a me ajudar a pagar os estudos. Não foi

fácil. Ainda lembro que me matriculei na área de ciências biológicas, mas logo percebi

que meu talento era para ciências exatas. Então, uma decisão começou a mudar a

minha trajetória de vida. Fiz vestibular e passei para o curso de Engenharia Civil da

conceituada Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, em 1976. Com

determinação e esforço, eu e mais quatro colegas - José Wallace, Carlos Bicalho,

Anair Guimarães e Marco Antônio, sendo este último um espelho em minha formação

profissional - conseguimos uma façanha: formar em apenas quatro anos no curso de

Engenharia Civil da Escola de Minas, caso inédito nos 133 anos da tradicional escola.

Isso só foi possível porque conseguimos, a duras penas, conciliar férias, cursos de

verão e outras atividades. Realizei o meu primeiro estágio na Engeservice, onde tive

a oportunidade de conhecer o Eng. Roberto Filgueiras. O meu aprendizado

profissional, ético e moral me fez aceitar o convite para trabalhar como engenheiro

um mês antes de receber diploma, em 2/8/80. Fiquei durante seis anos na

Engeservice. Sendo um homem de sorte, como sempre, Ricardo Nascimento,

Eduardo Camargo e Rubens Viana, meus patrões, com o Eng. Roberto Filgueiras,

foram fundamentais para minha conduta ética ao longo da vida. Em 1986, morando
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em Mariana e trabalhando pela Engeservice na mineração Samitri, situada no

Município de Ouro Preto, fui convidado pela Tercam para trabalhar em Belo

Horizonte. Vi nessa opção uma excelente oportunidade, pois poderia educar meus

filhos em um centro com mais recursos, nossa Capital. Mais uma vez, a sorte foi

minha aliada. Comecei a trabalhar na Tercam, uma das maiores e melhores

empresas do País. Hoje ela está dividida em Fidens e Camter, ambas continuam

sendo referência na área. Conheci os Engs. Fernando Frauches, Carlos Henrique

Frauches e o saudoso Paulo Maurity, tivemos como mentor o empresário Dr. Clecy

Frauches. Tudo de bom passou a fazer parte da minha vida, como morar em Belo

Horizonte, no Bairro Sion, com direito a apartamento, carro, um ótimo salário e até um

avião sempre a minha disposição. Passei a conviver com a família Frauches e com

seus engenheiros, muitos dos quais levados por mim para a Tercam. Eu, no cargo de

Supervisor, fiz o máximo de relacionamentos profissionais e de amizade, muitos deles

presentes neste Plenário. Foram quatro anos de aprendizagem.

Em 1990, criei coragem e montei o meu próprio negócio, a Nascentes Fernandes,

para recuperar áreas degradadas. Era 13/8/90, para mim, um dia de sorte. Nessa

época ganhei uma grande aliada profissional, minha esposa Heloísa Helena

Nascentes. Com seu sobrenome junto ao meu, nasceu o que seria 20 anos depois

uma das maiores e melhores empresas de recuperação de áreas degradadas do

Brasil. Começamos nossa empresa na Rua Rio Grande do Norte, numa sala de 20m²

com todas as dificuldades de uma empresa recém-criada. Na época, o Brasil se

preparava para a ECO-92, Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro. Ainda não havia mercado suficiente

para sobreviver nessa área. Por isso, fomos obrigados a fazer prédios, balanças

rodoviárias, construções de muros de arrimo, galpões, etc. Nossos primeiros

contratos na área ambiental foram com a Samitri em Ouro Preto, por meio do Eng.

Rodrigo Amaral. Em Sabará, com o Eng. Ronaldo Soragi, e na MBR, com o Eng.

Francisco Lafetá. Os três me ajudaram muito, pois ainda não havia recursos

financeiros nem tecnológicos. E aquele sonho de criança de ser médico e ajudar os

outros? Bem, foi aí que a sorte bateu de novo em minha porta. Em meados de 2006,

fui convidado pela Câmara Americana de Comércio para assistir, em São Paulo, a
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uma palestra do Al Gore, ex-Presidente americano e ganhador do Prêmio Nobel da

Paz. Acompanhado de João Gabriel, meu filho mais velho, ouvi pela primeira vez o

conceito de crédito de carbono. Assim vislumbrei uma ótima oportunidade de negócio.

Depois de realizar várias pesquisas, descobri que a espécie vegetal teca, árvore

asiática, não apenas atendia ao crédito de carbono, como também possuía alto valor

agregado da madeira. Com isso, implantamos no Norte de Minas a maior plantação

de teca irrigada do planeta. Serão plantados 50.000ha numa área de 100.000ha. O

projeto abrange oito Municípios e vai gerar 5 mil empregos diretos na região. Da

receita total do projeto, 10% serão destinados ao Instituto João Fernandes, criado em

novembro de 2007, que cuidará das áreas de educação, saúde e meio ambiente. O

objetivo dele é contribuir para a promoção da saúde e educação de crianças

carentes, da pré-escola à universidade, despertando nelas o valor da cultura e da

consciência ecológica, afinal, um dia, muitas dessas crianças poderão tornar-se

empresários mais conscientes da importância da educação e da preservação

ambiental. Com isso, através do Instituto João Fernandes, vou concretizar, com a

ajuda de Deus, aquele meu sonho de criança. É claro que não darei conta de ser

médico, como queria, mas, em compensação, poderei contratar centenas deles.

Finalizando o meu pronunciamento, quero dizer ainda que, nos meus 55 anos de vida

- tenho 30 anos de formado, 20 anos na Nascentes Fernandes e 10 anos de manta

vegetal projetada, nosso carro-chefe -, por mais que eu quisesse citar nomes de

pessoas, empresas e instituições, com certeza cometeria a injustiça de não destacar

muitos deles. Então, com uma frase do sábio Isaac Newton, retrato toda a minha

trajetória: “Se enxerguei longe, foi porque me apoiei em ombros de gigantes”.

Gostaria de agradecer a todos os gigantes que estão presentes à Mesa deste

Plenário, em especial ao Deputado Sargento Rodrigues e ao Deputado Alberto Pinto

Coelho, Presidente desta Casa; aos funcionários que trabalharam e trabalham na

Nascentes Fernandes; aos membros do Instituto João Fernandes e, em especial, ao

Pe. Alexandre Fernandes. Agradeço também aos nossos clientes, fornecedores e

parceiros; aos meus familiares e amigos; a todos aqueles que trabalharam para a

realização deste evento; e, finalmente, a Deus, por tudo. Muito obrigado.

Apresentação Musical
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O locutor - Convidamos os presentes para ouvir a cantora lírica Wanda Werneck,

que, acompanhada da pianista Eneida Uchoa, interpretará as músicas: “None but the

lonely heart”, de Tchaikovsky; “Ave Maria”, de Gounod; e “Mon coeur s’ouvre à ta

voix” - Samson et Dalila, de Camille Saint-Saens.

- Procede-se à apresentação musical.

O locutor - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues, representando o

Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho.

Palavras do Sr. Presidente

Sr. João Fernandes, gostaríamos, de forma sucinta, fugindo um pouco do nosso

protocolo, de dizer da felicidade de ter sido o autor deste requerimento desta bela

homenagem. Estou mais acostumado com esse lado de cá da tribuna, porque é aqui

que sempre travamos bons debates nesta Casa. Mas quero destacar, de forma muito

breve, o que percebemos da pessoa do Sr. João Fernandes e da Heloísa Helena, dos

nossos amigos, dos parentes e, especialmente, dos funcionários da empresa

Nascentes Fernandes. Vimos aqui um exemplo de ligação muito forte da família, de

fé, de muito trabalho, de muita persistência e de uma dose vigorosa da visão

empreendedora do amigo João Fernandes e sua querida esposa. Esta Casa, ao

permitir e ofertar esta homenagem, está dando exemplo para os mais jovens, para

aqueles que se arriscam na sua visão empreendedora, nessa luta persistente. Esta

Casa, com esta homenagem, permite este momento. É o poder público incentivando

e valorizando aqueles que estão trabalhando no dia a dia, de sol a sol para a geração

de empregos e de divisas para o nosso Estado. Acredito que o Poder Legislativo

cumpre fielmente este momento excepcional de prestigiar a empresa Nascentes

Fernandes. Ao conversar com o Subsecretário Ilmar Bastos, comentamos que há

aqui a predominância de engenheiros, que são maioria absoluta nesta homenagem.

Contamos com a presença marcante dos engenheiros. Destaco os engenheiros

porque se percebe que hoje a maioria desses profissionais estão presentes,

exatamente por causa desta homenagem. Quero, mais uma vez, parabenizar todos

os funcionários da empresa Nascentes Fernandes, cada um na sua importância, no

seu papel. Nós que estamos à frente de um negócio, de uma empresa, de uma

instituição, sabemos, João, da importância que cada um tem, do papel de cada
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funcionário neste momento. Então, deixo aqui os meus parabéns aos funcionários da

empresa e quero, obviamente, destacar a presença de toda a família acolhedora,

impulsionando e fortalecendo, cada dia mais, a Nascente Fernandes por intermédio

do João e da Heloísa Helena. Nessas poucas palavras, João, quero falar da nossa

satisfação, da nossa alegria e também dizer que todos que aqui vieram tiveram o

testemunho de uma pessoa persistente, batalhadora, de uma pessoa que fincou no

seu horizonte um objetivo e hoje aqui demonstra que é possível persistir, perseguir

um objetivo. Trata-se de um exemplo, e creio que a Assembleia, neste momento,

contribui ao homenagear e dar esse exemplo para tantas pessoas que nos assistem

ao vivo e aos que certamente poderão assistir a retransmissão desta homenagem.

Mais uma vez, cumprimento o Sr. João Marques Fernandes e sua esposa Heloísa

Helena. Parabéns a eles e a todos os presentes. Espero que o senhor e a senhora

continuem brilhando nessa bonita trajetória dessa família.

Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência manifesta a

todos os agradecimentos pela honrosa presença e encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a especial de segunda-feira, dia 23, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

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

LEGISLATURA, EM 14/7/2010

Às 10h36min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Carlin Moura e Dalmo Ribeiro Silva, 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

Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

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

e votar proposições da Comissão; e comunica o recebimento de ofícios da Sra.

Janete Gomes Barreto Paiva, Reitora da Uemg, e do Sr. Alberto Duque Portugal,
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Secretário de Ciência e Tecnologia, publicados no “Diário do Legislativo” de

10/7/2010. 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

6.415, 6.416, 6.457 e 6.459/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2010.

Ruy Muniz, Presidente - Carlin Moura - Gláucia Brandão.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 14/7/2010

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eros Biondini,

Antônio Carlos Arantes e Carlos Gomes, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Eros Biondini, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Carlos Gomes, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir,

comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do

Legislativo” no dia 10/7/2010: ofícios da Sra. Maria Pia Calisti, Consulesa da Itália em

Belo Horizonte, e do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER (2). 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 6.454 e 6.455/2010. Cumprida

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2010.

Eros Biondini, Presidente - Carlos Gomes - Gláucia Brandão.
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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/8/2010

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Elmiro Nascimento e Padre João, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ivair Nogueira,

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

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

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

proposições da Comissão; e comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Jairo

Nogueira Filho, Coordenador-Geral do Sindieletro-MG, e Lúcio Urbano Silva Martins,

Ouvidor-Geral do Estado, publicados no “Diário do Legislativo” de 17/7/2010. O

Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.516/2010, no 1º turno, para o

qual designou como relator o Deputado Lafayette de Andrada. Passa-se à 1ª Fase da

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

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão do

parecer em que o relator, Deputado Elmiro Nascimento, conclui pela aprovação do

Projeto de Lei nº 4.462/2010 no 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 6, da Comissão de

Constituição e Justiça, o Presidente defere pedido de vista do Deputado Padre João.

O Projeto de Lei nº 4.516/2010 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do

Deputado Ivair Nogueira, 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. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 6.412, 6.504, 6.525 a 6.529, 6.532, 6.542 e

6.543/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é

aprovado requerimento do Deputado Délio Malheiros em que solicita seja realizada

audiência pública para debater o Projeto de Lei nº 4.631/2010, do Presidente do

Tribunal de Justiça. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 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, 10 de agosto de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Padre João - Neider Moreira - Elmiro Nascimento -

Lafayette de Andrada.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/8/2010

Às 9h2min, 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. Está presente, também, o

Deputado Jayro Lessa. 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. Passa-se à

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

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é

aprovado o Requerimento nº 6.507/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos

Deputados Durval Ângelo (4), em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública para discutir possíveis violações de direitos humanos envolvendo aliciamento

de mão de obra rural e trabalho escravo; seja realizada reunião de audiência pública

para averiguar o assassinato de Webert Francisco do Carmo, que apresentou

denúncias contra policiais militares à Comissão e à Câmara Municipal de Conceição

do Pará; seja encaminhado ao Comandante da 12ª Região da PMMG pedido de

providências com relação a denúncias contra o policial Ronei Rodrigues da Cunha,

lotado em Santa Margarida, que teria praticado abuso de autoridade e violências,

encaminhando-se também cópia das notas taquigráficas da 34ª Reunião

Extraordinária da Comissão; e seja encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil

pedido de cópia do inquérito referente a fraude que teria sido praticada por policiais

do Grupo de Resposta Especial - GRE - na aquisição de veículos através de

financeiras, bem como pedido de informações sobre o encaminhamento das

conclusões desse inquérito; Vanderlei Miranda, em que solicita seja realizada reunião
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de audiência pública para obter esclarecimentos sobre possível omissão de socorro

ao Sr. Vagno de Andrade por parte do Samu; e Weliton Prado, em que solicita seja

encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia de Uberaba pedido de providências para

apuração de denúncia de formação de quadrilha no Hospital São Domingos, nesse

Município, a qual teria vitimado cerca de 18 pessoas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 4/8/2010

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jayro Lessa,

Antônio Júlio, Inácio Franco, Lafayette de Andrada, Ademir Lucas (substituindo o

Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BSD) e Tiago Ulisses (substituindo

o Deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da Liderança do BPS), membros da

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

Lessa, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

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

Presidência informa que a reunião se destina a 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” nas datas mencionadas entre

parênteses: ofícios dos Srs. Antônio A. Caram Filho, Presidente do Ipsemg; Humberto

Miranda Cardoso, Diretor de Gestão Interna do Ministério da Cultura, e da Sra.

Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão (10/7/2010); da Sra. Sônia

Maria Gandra Silva, Gerente Regional de Negócios da CEF; e dos Srs. Carlo Simi,

Secretário de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego;

Éderson Mantoan Zoratto, da Assessoria de Cooperação Nacional do CNPq, e Marx

Fernandes dos Santos, Superintendente Regional da CEF (17/7/2010). O Presidente

acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.700/2010, no 1º turno, para o qual
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designou como relator o Deputado Lafayette de Andrada. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 4.135 e

4.256/2010 são retirados da pauta por determinação do Presidente, 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, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - João Leite.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 4/8/2010

Às 15h34min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

(substituindo a Deputada Cecília Ferramenta, por indicação da Liderança do PT) e os

Deputados Elmiro Nascimento e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Walter

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

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, 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 de ofício do Sr.

Milton de Moura França, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, publicado no

“Diário do Legislativo” de 2/7/2010. O Presidente acusa o recebimento dos Projetos

de Lei nºs 4.395, 4.414, 4.527, 4.574, 4.593, 4.607, 4.616, 4.620, 4.628, 4.634, 4.643

a 4.647, 4.656, 4.659, 4.665, 4.673, 4.674, 4.678 e 4.685/2010, em turno único, para

os quais designou como relator o Deputado Ivair Nogueira. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.336/2010 no 1º turno, na forma do
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Substitutivo nº 2, e pela rejeição do Substitutivo nº 1 (relatora: Deputada Maria Tereza

Lara, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 4.395, 4.414, 4.527, 4.557, 4.574, 4.582,

4.593, 4.607, 4.616, 4.620, 4.628, 4.634, 4.643 a 4.646/2010, 4.647/2010 com a

Emenda nº 1, 4.656, 4.659, 4.665, 4.673, 4.674, 4.678 e 4.685/2010 (relator:

Deputado Ivair Nogueira); 4.592/2010, 4.595/2010 com a Emenda nº 1 e 4.599/2010

(relator: Deputado Elmiro Nascimento), que receberam parecer por sua aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

6.466, 6.478, 6.506, 6.519, 6.520 e 6.538/2010. 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 Wander

Borges em que solicita seja realizada audência pública com a finalidade de debater

as condições de trabalho da mulher e divulgar pesquisa realizada pela Comissão

Econômica para a América Latina e Caribe - Cepal - sobre o tema. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2010.

Rosângela Reis, Presidente - João Leite - Carlos Gomes.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 120, EM 10/8/2010

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Padre João e Ademir Lucas (substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a

reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da

Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o

Vice-Presidente e, a seguir, determina a distribuição das cédulas de votação,
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devidamente rubricadas, e convida o Deputado Ademir Lucas para atuar como

escrutinador. Apurados os votos, verifica-se a eleição do Deputado Fábio Avelar para

Presidente e do Deputado Padre João para Vice-Presidente, ambos com três votos.

Registra-se, neste momento, a presença do Deputado Gustavo Valadares. O

Presidente “ad hoc” empossa o Vice-Presidente, Deputado Padre João, que, ato

contínuo, empossa o Presidente eleito, Deputado Fábio Avelar. O Presidente assume

a direção dos trabalhos e designa como relator da matéria o Deputado Gustavo

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

parlamentares, informa aos membros da Comissão que a próxima reunião será

convocada por meio de edital, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2010.

Gustavo Valadares, Presidente - Ademir Lucas - Délio Malheiros - João Leite.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2010

ATAS

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/7/2010

Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta e Elmiro Nascimento, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Elmiro Nascimento,

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

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

reunião se destina a apreciar as matérias constantes na pauta e comunica o

recebimento de ofício do Sr. Cássio Eduardo Rosa Resende, Superintendente-Geral

do Instituto Mário Penna, convidando a Comissão a visitar essa instituição. O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 4.099/2009 em turno único (relator:

Deputado Fahim Sawan); 4.507/2010 em 1º turno e 4.649/2010 em turno único

(relator: Deputado Carlos Pimenta); 4.587/2010 em turno único (relator: Deputado

Doutor Rinaldo Valério); e 4.622/2010 em turno único (relator: Deputado Ruy Muniz).

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

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

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº

4.155/2010 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda nº 1, apresentada pelo relator, Deputado Carlos Pimenta.

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

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

4.232/2010 (relator: Deputado Carlos Pimenta), 4.525/2010 (relator: Deputado Fahim

Sawan), 4.538/2010 (relator: Deputado Doutor Rinaldo Valério), 4.563/2010 (relator:

Deputado Ruy Muniz), 4.565/2010 (relator: Deputado Fahim Sawan), 4.571/2010

(relator: Deputado Doutor Rinaldo Valério) e 4.585/2010 (relator: Deputado Ruy
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Muniz), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.261, 6.373 e 6.374/2010.

Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.315, 4.322, 4.411, 4.422, 4.427

e 4.458/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlos Mosconi, em que

solicita seja realizada visita ao Instituto Mário Penna a fim de conhecer a instituição e

sua estrutura hospitalar; Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para debater a situação da saúde pública em Montes Claros;

Rômulo Veneroso, em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para

tratar do tema "Saúde pública e combate à dengue no Município de Betim"; Doutor

Rinaldo Valério e Eros Biondini, em que solicitam seja encaminhado pedido de

providências ao Ministério da Saúde com vistas à ampliação da faixa etária em que

se pode doar sangue. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo Valério - Fahim Sawan.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

8/7/2010

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Sebastião Costa, Ademir Lucas (substituindo o Deputado Célio Moreira, por

indicação da Liderança do BSD) e Fábio Avelar (substituindo o Deputado Chico Uejo,

por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ademir Lucas,

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
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proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos

Projetos de Lei nºs 4.687 e 4.699/2010, este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado

Chico Uejo). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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 agosto de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira - Padre João - João Leite.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/8/2010

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Humberto

Carneiro, Ademir Lucas e João Leite (substituindo o Deputado Braulio Braz, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Luiz Humberto Carneiro, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 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 520 e 723/2007, 2.305/2008, 4.171, 4.232, 4.262, 4.307,

4.345, 4.355, 4.448, 4.450, 4.475, 4.490, 4.493, 4.494, 4.504, 4.505, 4.519, 4.520,

4.522, 4.525, 4.529 e 4.530/2010 (Deputado João Leite); 4.534, 4.535, 4.538, 4.539,

4.542, 4.544, 4.545, 4.551, 4.553, 4.556, 4.563, 4.565, 4.567, 4.570, 4.571, 4.572,

4.573, 4.577, 4.580, 4.581, 4.583, 4.585, 4.596 e 4.600/2010 (Deputado Ademir

Lucas). 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 520 e 723/2007, 2.305/2008, 4.171, 4.232, 4.262, 4.307, 4.345,

4.355, 4.448, 4.450, 4.475, 4.490, 4.493, 4.494, 4.504, 4.505, 4.519, 4.520, 4.522,
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4.525, 4.529, 4.530, 4.534, 4.535, 4.538, 4.539, 4.542, 4.544, 4.545, 4.551, 4.553,

4.556, 4.563, 4.565, 4.567, 4.570, 4.571, 4.572, 4.573, 4.577, 4.580, 4.581, 4.583,

4.585, 4.596 e 4.600/2010, 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, 18 de agosto de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - João Leite - Lafayette de Andrada.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/8/2010

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

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

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

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

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

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

assuntos de interesse da Comissão e a discutir e a votar proposições da Comissão.

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

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

são aprovados requerimentos dos Deputados André Quintão, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido

de providências urgentes para sanar os graves problemas ambientais do Município de

São Sebastião do Paraíso, especialmente a poluição dos Córregos Liso e Sapé; e

Carlin Moura, em que solicita seja realizada visita à Rua Dorinato Lima, esquina com

a BR-381, no Bairro Amazonas, Município de Contagem, com a finalidade de vistoriar

obra de canalização hidráulica da Copasa-MG cujas manilhas mostram-se

insuficientes para escoar a água em períodos de chuvas. Registra-se a presença do

Deputado Eros Biondini. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2010.
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André Quintão, Presidente - Eros Biondini - João Leite - Duarte Bechir.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/8/2010

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado Gil Pereira, por indicação da

Liderança do BSD) e Ademir Lucas (substituindo o Deputado Almir Paraca, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Lafayette de Andrada,

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

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

reunião se destina a apreciar proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

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

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei nº 4.637/2010, que recebeu parecer por sua aprovação.

Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 6.476/2010. Submetido a

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

4.529/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Em seguida, o Presidente

recebe requerimentos dos Deputados Wander Borges em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para discutir o Projeto Quarta Pelotização, que prevê a

expansão das plantas da Samarco Mineração, a construção de um mineroduto e de

concentrador, conforme veiculado no jornal "O Tempo" em 14/7/2010; e Sávio Souza

Cruz em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir os

impactos da expansão do Condomínio Alphaville, denominada Alphaville Fase II.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2010.

Adalclever Lopes, Presidente.
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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/8/2010

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Elmiro Nascimento, Lafayette de Andrada, Neider Moreira e Padre João, membros da

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

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

Deputado Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

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

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

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

correspondência: ofícios dos Srs. Vinícius Monteiro de Barros, Chefe da Defensoria

Pública da União no Estado, e Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da

PMMG, publicados no “Diário do Legislativo” (5/8/2010). 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. Em virtude de aprovação de

requerimento do Deputado Elmiro Nascimento, aprovado pela Comissão, é adiada a

discussão do Projeto de Lei nº 4.462/2010, no 1º turno (relator: Deputado Elmiro

Nascimento), cujo parecer conclui pela aprovação, com as Emendas nºs 1 a 6, da

Comissão de Constituição e Justiça. Na fase de discussão do parecer do relator,

Deputado Lafayette de Andrada, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº

4.516/2010, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Padre

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

a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.548, 6.549,

6.550 e 6.557/2010. 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 Sargento Rodrigues, em que solicita seja

formulado ao Secretário de Defesa Social pedido de esclarecimentos e de

providências relativos à situação dos agentes socioeducativos e penitenciários.

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2010.

Délio Malheiros, Presidente.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 11/8/2010

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Agostinho Patrus

Filho, Inácio Franco, Ademir Lucas (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação

da Liderança do BSD) e João Leite (substituindo o Deputado Lafayette de Andrada,

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

número regimental, o Presidente, Deputado Inácio Franco, declara aberta a reunião e

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

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

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

proposições da Comissão; e comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Wanderley

Ávila, Presidente do Tribunal de Contas; Marcelo Pereira Borges, Secretário

Executivo do Ministério da Integração Nacional (2); Carlo Roberto Simi, Secretário de

Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego; Antônio José

Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Assistência Social (4);

Cleber Fernando de Almeida, Coordenador-Geral da Secretaria Nacional de

Segurança Alimentar e Nutricional; Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (5);

José João Reis, Chefe do Departamento de Administração Financeira da Embrapa;

Luis André Muniz, Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas

da Agência Nacional de Águas; Eugenio da Costa Arsky, Coordenador-Geral de

Convênios do Ministério do Turismo (substituto); e das Sras. Rosimeire Gomes de

Souza da Silva, Coordenadora-Geral de Finanças, Convênios e Contabilidade do

Ministério do Desenvolvimento Agrário (substituta) e Alessandra Oliveira Gontijo,

Diretora Executiva do Grupo de Educação, Ética e Cidadania, publicados no “Diário

do Legislativo” de 5/8/2010. 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. Os Projetos de Lei nºs 4.256, 4.413 e 4.489/2010 são
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retirados da pauta por determinação do Presidente, por não cumprirem pressupostos

regimentais. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres pela aprovação do Projeto de Lei nºs 4.135/2010 no 2º turno, na forma do

vencido no 1º turno (relator: Deputado Agostinho Patrus Filho); pela aprovação das

Emendas nºs 2 a 4, apresentadas no 1º turno, ao Projeto de Lei nº 4.699/2010

(relator: Deputado Ademir Lucas); e pela rejeição da Emenda nº 2, apresentada no 1º

turno, ao Projeto de Lei nº 4.687/2010 (relator: Deputado João Leite). Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio - Agostinho Patrus Filho - Tiago Ulisses.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 11/8/2010

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão

(substituindo o Deputado Antônio Carlos Arantes, por indicação da Liderança do BPS)

e os Deputados Eros Biondini e Carlos Gomes, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Eros Biondini, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Gláucia Brandão,

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

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

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

proposições da Comissão; e comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Geraldo

Thadeu, Deputado Federal; Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig; José

Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG (2), e Sebastião de Abreu Ferreira,

Superintendente Regional do DNIT (substituto), publicados no “Diário do Legislativo”

de 5/8/2010. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 6.477/2010. Submetido a

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
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4.475/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2010.

João Leite, Presidente - Padre João - Wander Borges.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 120, EM 17/8/2010

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Ademir Lucas (substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por

indicação da Liderança do BSD), Délio Malheiros (substituindo o Deputado Fábio

Avelar, por indicação da Liderança do BPS) e João Leite (substituindo o Deputado Zé

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

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 o parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei

Complementar nº 120, que altera a Lei Complementar nº 84, de 25/7/2005, e a Lei nº

5.406, de 16/12/69, e transforma os cargos que menciona. 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 que conclui pela manutenção do Veto Parcial à Proposição de Lei

Complementar nº 120. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da

Comissão.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2010.

Gustavo Valadares, Presidente - Ademir Lucas - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.523/2010
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Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação de Futebol Amador Cuidar e Educar de Moema –

Afacem –, com sede no Município de Moema.

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 4.523/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Futebol Amador Cuidar e Educar de Moema – Afacem –, com sede no Município

de Moema. Entidade sem fins econômicos, tem como finalidade a difusão de

atividades cívicas, culturais e desportivas, especialmente o futebol, nas categorias de

base e amadorista.

Além disso, a instituição prioriza o esporte especializado, promovendo a prática de

modalidades esportivas amadoristas especializadas.

Considerando a importância da prática desportiva para a qualidade de vida dos

habitantes de Moema, especialmente dos mais jovens, acreditamos ser a Associação

merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.523/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2010.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.723/2010

Comissão de Cultura

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Piranguçuense de Artesanato –

APA –, com sede no Município de Piranguçu.
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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 4.723/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Piranguçuense de Artesanato – APA –, com sede no Município de Piranguçu,

entidade sem fins econômicos, que desempenha importante trabalho social.

Com efeito, a instituição contribui para o desenvolvimento da produção artesanal do

Município de Piranguçu, promovendo a melhoria da qualidade de vida da

comunidade, promove a integração de seus associados, apoia o artesão e o produtor

caseiro e protege o meio ambiente, incentivando a reciclagem de materiais e a busca

de soluções para a poluição ambiental. Além disso, estimula a exploração sustentável

dos recursos hídricos existentes, o desenvolvimento, a inclusão social, a economia

solidária e o combate à pobreza.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.723/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2010.

Getúlio Neiva, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2010

ATAS

ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 24/8/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

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

Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.845 a 4.860/2010 - Requerimentos nºs 6.580 a

6.593/2010 - Comunicações: Comunicação do Deputado Sávio Souza Cruz -

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 - Sargento

Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alencar

da Silveira Jr. - André Quintão - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos Gomes - Carlos

Pimenta - Délio Malheiros - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Duarte

Bechir - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão -

Gustavo Corrêa - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Leonardo Moreira -

Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda - Walter

Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata
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- 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 João Leite, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Moacyr Lobato de Campos Filho, Secretário de Defesa Social, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.394/2010 , da Comissão de Segurança

Pública.

Do Sr. José Élcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.435/2010 , do Deputado Carlin Moura.

Do Sr. Ricardo Magalhães Soares, Subsecretário da Casa Civil (2), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 4.182 e 4.455/2010, em atenção a

pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se os ofícios e as notas técnicas aos

respectivos projetos de lei.)

Da Sra. Andréa Cristina Miranda Costa, Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral de

Justiça, encaminhando parecer sobre denúncias, contidas em relatório de visita

elaborado pelas Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública, de maus-

tratos contra presidiários em Monte Santo de Minas e São Sebastião do Paraíso e de

desaparecimento de processos na Comarca de São Sebastião do Paraíso, bem como

decisão que aprovou esse parecer. (- Às Comissões de Direitos Humanos e de

Segurança Pública.)

Do Sr. André Luiz Barbosa Carvalho, advogado da Claro S.A., prestando

informações relativas ao requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor

encaminhado por meio do Ofício nº 1.903/2010/SGM.

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 4.845/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia -

Adeviudi -, com sede nesse Município.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de

Uberlândia - Adeviudi -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 24 de agosto de 2010.

Tenente Lúcio

Justificação: Constituída como entidade de direito privado sem fins lucrativos, a

Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia - Adeviudi -, com sede nesse

Município, tem como finalidades congregar pessoas com deficiência visual para que

possam trocar experiências e lutar em defesa de seus direitos e interesses,

apresentando ao poder público propostas de ações políticas para a melhoria da

qualidade de vida do segmento; elaborar projetos voltados para a habilitação e

reabilitação de pessoas com deficiência; e promover e incentivar práticas esportivas,

culturais, educativas, artísticas, de lazer e de turismo visando à promoção humana

dos deficientes visuais.

Considerando, pois, a importância do trabalho realizado pela entidade na

consolidação dos direitos das pessoas com deficiência, contamos com a anuência

dos nobres Deputados a este projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.846/2010

Declara de utilidade pública a Associação Inhaumense de Ação Social - Aias -, com

sede no Município de Inhaúma.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Social - Aias -, com sede no Município de Inhaúma.

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

Sala das Reuniões, 24 de agosto de 2010.

Dilzon Melo

Justificação: A Associação Inhaumense de Ação Social - Aias -, com sede no
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Município de Inhaúma, é uma sociedade civil, de caráter beneficente, de duração

indeterminada. Tem por finalidade congregar habitantes do Município de Inhaúma e

demais interessados em atuar, inclusive em parceria com outras entidades

congêneres públicas ou privadas, na consolidação de seus objetivos assistenciais e

filantrópicos, sem distinção de credo político, de religião, de cor ou de raça.

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.847/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar à Sociedade Protetora dos Animais, com sede no

Município de Barbacena, o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Sociedade Protetora dos

Animais, com sede no Município de Barbacena, imóvel constituído de terreno com

área de 16.072m2 (dezesseis mil e setenta e dois metros quadrados) e respectiva

benfeitoria, situado na Colônia Rodrigo Silva, nesse Município, com as características

e confrontações constantes da Matrícula nº 4.415, fls. 98 do Livro 3 do Cartório do 1º

Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se a

abrigar animais e preservar o meio ambiente.

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

Sala das Reuniões, 24 de agosto de 2010.

Lafayette de Andrada

Justificação: O terreno que se pretende doar à Sociedade Protetora dos Animais faz

parte de um imóvel com área de 436.165.23m2, situado no Distrito Colônia Rodrigo

Silva, no Município de Barbacena, terreno este transferido para o domínio do Estado

em 2006. A Sociedade Protetora dos Animais, entidade civil, sem fins lucrativos,

devidamente registrada em cartório, utiliza esse terreno de 16.072m2 há mais de 15

anos, e nele foi construído um canil que abriga hoje mais de 600 cães.



____________________________________________________________________________
451

Visando atender a solicitação dos dirigentes da Sociedade Protetora dos Animais

de Barbacena é que submetemos à apreciação dos nobres pares este projeto de lei,

para a devida aprovação.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.848/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Profissionais da Pesca de

Capinópolis - Apropec -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Profissionais da

Pesca de Capinópolis - Apropec -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 24 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: Com sede no Município de Capinópolis e atuação em todo o território

mineiro, a Associação dos Profissionais da Pesca de Capinópolis - Apropec - tem por

escopo a prestação de serviços que possam contribuir para o fomento e a

racionalização da atividade pesqueira, bem como para a melhoria de vida de seus

integrantes.

Com esse propósito, a entidade incentiva o aprimoramento da produtividade e da

qualidade por meio da adoção de novas técnicas de produção e manejo, divulga os

trabalhos e produtos de seus associados na busca de novos mercados e promove

cursos e seminários sobre temas de interesse. Além disso, busca diversificar a

economia rural com a finalidade de agregar valores à produção, gerar empregos e

aumentar a renda no campo, negocia a venda dos produtos e orienta as compras de

equipamentos, insumos e estocagem.

Considerando a importância do trabalho realizado pela Apropec, contamos com a

anuência dos nobres Deputados a este projeto de lei, que pretende outorgar-lhe o

título de utilidade pública.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
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I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.849/2010

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Comunitária Novo Oriente, com

sede no Município de Belo Oriente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Oriente, com sede no Município de Belo Oriente.

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

Sala das Reuniões, 24 de agosto de 2010.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação Cultural Comunitária Novo Oriente, com sede no

Município de Belo Oriente, é uma sociedade de direito privado, sem fins lucrativos,

filantrópica, que tem como objetivo promover a cultura brasileira, em toda a sua

diversidade, apoiando, elaborando, executando e incentivando projetos voltados para

ela.

A documentação apresentada confirma que sua diretoria é constituída por pessoas

idôneas e não remuneradas e que ela 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 4.850/2010

Declara de utilidade pública a Associação Social SOS Família, com sede no

Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Social SOS Família, com

sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 24 de agosto de 2010.

Rosângela Reis
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Justificação: A Associação Social SOS Família é uma sociedade de direito privado,

sem fins lucrativos, filantrópica, que desenvolve importantes trabalhos na área social,

prestando atendimento gratuito a crianças em creches e pré-escolas, contribuindo

para o desenvolvimento físico, psicológico e intelectual, complementando a ação da

família e da comunidade. 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 4.851/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Granja Vagalume, com

sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Vagalume, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 24 de agosto de 2010.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação dos Moradores do Granja Vagalume, com sede no

Município de Ipatinga, é uma entidade civil de direito privado, de natureza filantrópica,

sem fins lucrativos, fundada em 12/11/91, que visa solucionar as reais necessidades

da comunidade, desenvolvendo ações que tratam dos setores de saúde, educação,

cultura, saneamento básico, objetivando a melhoria das condições de vida dos

moradores do bairro. A documentação apresentada atende aos requisitos legais. Por

sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.852/2010
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Declara de utilidade pública o Projeto de Apoio ao Menino e Menina da Rua de

Ipatinga - Horta Comunitária Criança Feliz, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto de Apoio ao Menino e Menina

da Rua de Ipatinga - Horta Comunitária Criança Feliz, com sede no Município de

Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 24 de agosto de 2010.

Rosângela Reis

Justificação: O Projeto de Apoio ao Menino e Menina da Rua de Ipatinga - Horta

Comunitária Criança Feliz, com sede no Município de Ipatinga, é uma instituição de

direito privado que exerce atividades filantrópicas, de natureza associativa, sem fins

lucrativos, beneficente, que desenvolve importantes trabalhos na área social. A

referida instituição tem como finalidade amparar e educar crianças sem recursos

financeiros, ministrando-lhes a educação infantil e combatendo a fome e 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,

atendendo, dessa forma, os requisitos legais. Por sua importância, contamos com o

apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.853/2010

Declara de utilidade pública o Vila Nova Futebol Clube, com sede no Município de

Itabira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Vila Nova Futebol Clube, com sede no

Município de Itabira.

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

Sala das Reuniões, 24 de agosto de 2010.

Zezé Perrella
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Justificação: O Vila Nova Futebol Clube, com sede no Município de Itabira, é uma

sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 21/7/61.

Tem por finalidade proporcionar a difusão de atividades desportivas, sociais e

cívico-culturais, com foco no futebol, divulgando o esporte como meio de saúde e

educação com vistas ao estreitamento dos laços de união e solidariedade entre

associados e entidades congêneres, contribuindo para o desenvolvimento regional.

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

o desenvolvimento das suas atividades, 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 4.854/2010

Dispõe sobre o controle da reprodução de cães e gatos e dá outras providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Poder Executivo incentivará a viabilização e o desenvolvimento de

programas que visem ao controle reprodutivo de cães e de gatos e à promoção de

medidas protetivas, por meio de identificação, registro, esterilização cirúrgica e

adoção, e de campanhas educacionais para a conscientização pública da relevância

de tais atividades, cujas regras básicas seguem descritas nesta lei.

Art. 2º - Fica vedada a eliminação da vida de cães e de gatos pelos órgãos de

controle de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos oficiais congêneres,

exceção feita à eutanásia, permitida nos casos de males, doenças graves ou

enfermidades infectocontagiosas incuráveis que coloquem em risco a saúde de

pessoas ou de outros animais. 

§ 1° - A eutanásia será justificada por laudo do re sponsável técnico pelos órgãos e

estabelecimentos referidos no “caput” deste artigo, precedido, quando for o caso, de

exame laboratorial, facultado o acesso aos documentos por entidades de proteção

dos animais. 
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§ 2° - Ressalvada a hipótese de doença infectoconta giosa incurável, que ofereça

risco à saúde pública, o animal que se encontre na situação prevista no “caput”

poderá ser disponibilizado para resgate por entidade de proteção dos animais,

mediante assinatura de termo de integral responsabilidade. 

Art. 3º - O animal com histórico de mordedura injustificada e comprovada por laudo

médico será inserido em programa especial de adoção, com critérios diferenciados,

prevendo assinatura de termo de compromisso pelo qual o adotante se obrigará a

cumprir o estabelecido em legislação específica para cães bravios, a manter o animal

em local seguro e em condições favoráveis ao seu processo de ressocialização. 

Parágrafo único - Caso não seja adotado em noventa dias, o animal poderá ser

eutanasiado. 

Art. 4° - O recolhimento de animais observará proce dimentos protetivos de manejo,

de transporte e de averiguação da existência de proprietário, de responsável ou de

cuidador em sua comunidade. 

§ 1° - O animal reconhecido como comunitário será r ecolhido para fins de

esterilização, registro e devolução à comunidade de origem, após identificação e

assinatura de termo de compromisso de seu cuidador principal. 

§ 2° - Para efeitos desta lei, considera-se cão com unitário aquele que estabelece

com a comunidade em que vive laços de dependência e de manutenção, embora não

possua responsável único e definido. 

Art. 5º - Não se encontrando nas hipóteses de eutanásia autorizadas pelo art. 2°, os

animais permanecerão por setenta e duas horas à disposição de seus responsáveis,

oportunidade em que serão esterilizados. 

Parágrafo único - Vencido o prazo previsto no “caput” deste artigo, os animais não

resgatados serão disponibilizados para adoção e registro, após identificação. 

Art. 6° - Para efetivação deste programa, o poder p úblico poderá viabilizar as

seguintes medidas: 

I - destinação, por órgão público, de local para a manutenção e exposição dos

animais disponibilizados para adoção, aberto à visitação pública, onde os animais

serão separados conforme critério de compleição física, de idade e de

temperamento; 
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II - campanhas que conscientizem o público da necessidade de esterilização e de

vacinação periódica e de que o abandono, pelo padecimento infligido ao animal,

configura, em tese, prática de crime ambiental; 

III - orientação técnica aos adotantes e ao público em geral sobre os princípios da

tutela responsável de animais, visando atender às suas necessidades físicas,

psicológicas e ambientais. 

Art. 7° - Fica o poder público autorizado a celebra r convênio e parcerias com

Municípios, entidades de proteção animal e outras organizações não governamentais,

universidades, estabelecimentos veterinários, empresas públicas ou privadas e

entidades de classe, para a consecução dos objetivos desta lei. 

Art. 8º - A infração aos dispositivos desta lei acarretará a aplicação de multa

pecuniária no valor correspondente a 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais), aplicadas em dobro na hipótese de reincidência. 

Art. 9° - As despesas decorrentes da execução desta  lei correrão à conta de

dotações orçamentárias próprias. 

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 24 de agosto de 2010.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Da ultrapassada política de saúde decorre o crescente número de

cães e de gatos que pelas ruas vagam, uma vez que em muitos Municípios ainda

pretendem controlar as zoonoses e a população de animais adotando para tal o

método da captura seguida da eliminação de animais encontrados nas vias públicas. 

O que devemos ter é um controle de natalidade de cães e gatos, aproveitando as

campanhas de combate a raiva e outras doenças para incentivar o controle da

população dos animais. Considerando que uma única cadela, num espaço de tempo

de seis anos, pode originar mais de 50.000 cães e que um cão, antes de ser

eliminado, já inseminou várias fêmeas, podemos deduzir que sacrificar o animal não é

a solução para o problema.

Dessa forma, em defesa da vida dos animais e tentando acabar com a crueldade

que se comete com os pobres e indefesos cães e gatos, além de forçar a

administração pública a partir para métodos modernos e eficazes de controle de
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animais em vias públicas, apresento este projeto, pedindo o apoio de todos os meus

pares para sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Luiz Tadeu

Leite. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.382/2008, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.855/2010

Dispõe sobre a autorização da utilização do transporte táxi lotação entre Municípios

próximos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica autorizado o serviço de táxi lotação no transporte de passageiros entre

Municípios mineiros, a partir de 1º de setembro de 2010.

Art. 2° - O serviço de táxi lotação será fiscalizad o pelo Departamento de Estradas

de Rodagem de Minas Gerais - DER - MG.

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

Sala das Reuniões, 24 de agosto de 2010.

Alencar da Silveira Jr.

Justificativa: Este projeto de lei autoriza o transporte de táxi lotação entre os

Municípios mineiros, com a finalidade de facilitar o transporte para os passageiros.

Este transporte será fiscalizado pelo DER-MG e terá rotas alternativas onde o

transporte coletivo feito por ônibus é inexistente ou considerado insuficiente.

Sabemos que o transporte público em alguns Municípios deve ser melhorado. Os

bairros e as comunidades rurais são muito distantes uns dos outros, e a comunidade

necessita de mais horários e itinerários, ou seja, mais eficiência no serviço público de

transporte. O serviço de táxi lotação atenderá prioritariamente os hospitais, os prédios

públicos e os bancos, além das zonas rurais e bairros distantes.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 540/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.856/2010

Estabelece normas para ampliação da permeabilidade do solo, com o plantio de

espécies arbóreas e manutenção das existentes, nos grandes centros urbanos do
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Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, deverá estabelecer, ouvidos os Municípios, normas

para ampliar as áreas de permeabilidade do solo urbano, com plantio de novas

espécies arbóreas e manutenção permanente das espécies existentes.

Art. 2º - Entenda-se como ampliação da permeabilidade do solo a retirada do maior

número possível de revestimentos artificiais e desnecessários que produzam sua

impermeabilização.

§ 1º - Nos locais onde existam árvores, as calçadas devem ser o mais possível

recortadas em seu entorno, para permitir a permeabilidade do solo, a respiração e a

melhor alimentação das árvores, sem dificultar a passagem de pedestres nem

obstruir as entradas de garagens.

§ 2º - Em caso de corte da capa impermeabilizante em local onde não haja árvore

plantada, nele deve-se realizar imediatamente o plantio de espécies a ele adequadas,

segundo os critérios técnicos definidos pelo setor competente, após a retirada do

entulho produzido pelo corte.

§ 3º - Fica determinada a retirada de toda e qualquer contenção no entorno de

árvores, arbustos e jardins que venha a inviabilizar a filtragem da água pelo solo,

podendo, sob a responsabilidade do morador, ser instalado aramado ou qualquer

elemento decorativo que proteja o espaço.

Art. 3º - O plantio de novas espécies arbóreas em locais públicos deve ser realizado

sempre sob a supervisão de técnicos especializados e em lugares onde haja

possibilidade de ser retirada a capa impermeabilizante.

Parágrafo único - O proprietário particular que desejar obter plantio gratuito de

algum tipo de espécie arbórea em seu terreno poderá solicitá-lo através do sítio

eletrônico oferecido pelo governo do Estado.

Art. 4º - O Estado e os Municípios poderão firmar convênios para implementar o

plantio, manutenção e poda do conjunto das espécies existentes nas áreas urbanas

de cada Município, através de pessoal próprio especializado ou de empresas

especializadas, por meio de licitação.
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Parágrafo único - No caso do plantio, poda e manutenção de árvores plantadas sob

rede elétrica, que requerem utilização de técnicos especializados, deverá ser incluída

no convênio a companhia concessionária responsável pelo fornecimento de

eletricidade para a região em que se fizer necessário o serviço.

Art. 5º - O cumprimento das disposições desta lei e a realização dos convênios a

que se refere o art. 4º correrão à conta de dotações orçamentárias das secretarias de

Estado competentes, dos Municípios e das companhias concessionárias

responsáveis pelo fornecimento de eletricidade.

Art 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de agosto de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: Acreditamos serem do conhecimento de toda a população os

benefícios gerados pela arborização dos espaços nos grandes centros urbanos.

Sabemos como pode ser nitidamente observado o bem-estar que proporcionam à

população as sombras das árvores em dias de calor intenso. Nos bosques, terrenos

particulares e até mesmo nas nossas florestas, a presença de árvores melhora muito

a qualidade de vida da população. Outro aspecto importante no plantio de espécies

arbóreas é que ele propicia redução substancial dos níveis de ruídos em função da

cortina que elas criam contra eles. As árvores e arbustos nos proporcionam também

uma estética favorecida não só pela beleza de suas texturas como pelo tipo de

floração e frutos, que inclusive servem de alimento para os cidadãos e a fauna, além

de absorverem, refletirem e transmitirem a radiação térmica em dias de calor intenso.

Em pleno verão, a população sofre com as altas temperaturas, que afetam em

demasia a saúde do povo, principalmente dos mais idosos. Além disso, os ventos,

que aumentam o conforto do ambiente, são favorecidos pela presença da vegetação,

que, segundo os manuais, propicia uma diferença de temperatura entre as áreas

urbana e rural que chegaria a 10ºC.

Infelizmente, muitas áreas urbanas encontram-se sem nem uma árvore sequer.

Quando as fortes precipitações ocorrem, as águas não encontram o caminho para

serem absorvidas pela terra, em função das calçadas e pistas asfaltadas, que são

capas impermeabilizantes potentes sobre o solo, tendo somente como escape os
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nossos dutos e rios, que frequentemente não suportam o volume de água. A

consequência são as enchentes, que acabam prejudicando de várias maneiras a

população e levando a grandes gastos dos governos para enfrentá-las. Essas

situações pioram quando há vegetação sobre áreas onde existem condutores de

correntes elétricas, que, com ventos fortes e o péssimo estado de conservação de

alguns espécimes de vegetação de médio e grande porte, acabam por piorar mais

ainda o caos já existente nas regiões afetadas. Em ambos os casos é importante

ressaltar que, além dos transtornos e prejuízos financeiros, vidas humanas já foram

ceifadas devido ao descaso.

Até os dias de hoje, as soluções adotadas são paliativos. Temos de tomar atitudes

mais consistentes para que a relação entre meio ambiente e infraestrutura urbana se

processe levando em conta as necessidades da produção e da preservação. Temos

que integrar o verde, que tantos benefícios nos traz, ao ambiente construído.

Assim, este projeto de lei é uma tentativa de conscientizar a população e orientar os

governantes quanto à importância de potencializarmos a instalação de áreas verdes

nos espaços públicos e facilitarmos o escoamento das águas para mitigar as mazelas

causadas pelas grandes tempestades, principalmente no verão.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.857/2010

Dispõe sobre a afixação de horários nos terminais rodoviários intermunicipais e

interestaduais no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as empresas de ônibus intermunicipais e interestaduais que atuam

no Estado, obrigadas a afixar nos terminais rodoviários os horários previstos para a

saída e a chegada dos ônibus.

Parágrafo único - A afixação dos horários deve ser feita em locais visíveis aos

usuários.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei acarretará na aplicação de uma

multa de 10.000 Ufirs (dez mil Unidades Fiscais de Referência) à empresa infratora,
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renovável a cada nova autuação.

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

Sala das Reuniões, 24 de agosto de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto de lei visa obrigar as empresas de ônibus intermunicipais

e interestaduais a afixar nos terminais rodoviários os horários de saída e a chegada

dos seus ônibus. A medida tem como objetivo facilitar a visualização dos horários

pelos consumidores, tendo em vista que a prática estabelecida pelas empresas é a

de disponibilizar estes horários através de uma central de atendimento ou da internet.

Dessa forma, verifica-se que os usuários desse serviço são prejudicados, pois,

chegando ao terminal rodoviário, sem ter acesso aos horários previamente, terão que

enfrentar a fila do balcão de compras de passagens para obter informações acerca

dos horários de saída dos ônibus.

Pelas razões expostas, conto com o apoio dos meus pares para aprovação deste

projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.858/2010

Dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas que utilizam “e-commerce”, com

hospedagem em “sites” na internet e que tenham matriz ou filiais no Estado,

inserirem, em seus “sites”, endereços, telefones e dados cadastrais completos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Toda empresa que tenha matriz ou filial no Estado e mantenha

hospedagem em “sites”, visando fazer o “e-commerce” ou propaganda de

autodivulgação, deverá manter de forma legível e com fácil acesso endereço,

telefone, CNPJ, inscrição estadual, assim como seus endereços eletrônicos.

Parágrafo único - Deverá constar em seus “sites” de hospedagem “link” específico

para as informações de que trata este artigo.

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

Sala das Reuniões, 24 de agosto de 2010.

Leonardo Moreira
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Justificação: É notório que consumidores e profissionais que se utilizam do meio

eletrônico (“sites” e “e-mails”) não têm acesso às informações das empresas de que

necessitam para exercer seus direitos.

Dessa forma, este projeto de lei visa assegurar o exercício da cidadania também na

“internet”, pois as empresas serão obrigadas a disponibilizar endereço físico, telefone,

CNPJ, inscrição estadual e endereços eletrônicos essenciais a todos os usuários de

seus serviços.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.197/2009, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.859/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Vai Volta e

Bananal - Apruvb -, com sede no Município de Tarumirim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de

Vai Volta e Bananal - Apruvb -, com sede no Município de Tarumirim.

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

Sala das Reuniões, 24 de agosto de 2010.

Wander Borges

Justificação: A Associação dos Produtores Rurais de Vai Volta e Bananal - Apruvb -

, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, constituída legalmente em 14/6/99, com o

objetivo de contribuir com o fomento e a racionalização das atividades agropecuárias.

A entidade tem os objetivos estatutários seguintes: incentivar a mútua colaboração

entre os associados; elevar as condições de vida dos produtores rurais; divulgar

técnicas de produção e manejo; melhorar a qualidade e a produtividade dos produtos

agropecuários; apoiar a produção, a guarda e a conservação dos produtos

agropecuárias; comprar, vender e transportar o leite produzido pelos associados;

prestar serviços de assistência médica e dentária; promover atividades recreativas e

educacionais. Como visto, a entidade presta relevantes serviços à comunidade, uma

vez que desenvolve ações que visam atender às crescentes demandas das pessoas

em situação de vulnerabilidade social ou econômica, tendo como propósito contribuir
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para seu desenvolvimento humano e promover sua inclusão social. Diante do

exposto, é fato pacífico que a associação busca a construção de uma sociedade mais

democrática, respaldada em uma alternativa de desenvolvimento que contemple a

inclusão social e universalização dos direitos sociais, culturais, educacionais, civis e

políticos.

Por estarem cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta

Casa para o reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.860/2010

Institui o Dia Estadual do Deficiente Físico.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Deficiente Físico, a ser comemorado,

anualmente, no dia 3 de dezembro.

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

Sala das Reuniões, 24 de agosto de 2010.

Carlin Moura

Justificação: “Todas as formas de racismo e de exclusão constituem, em última

análise, maneiras de negar o corpo do outro. Poderíamos fazer uma releitura de toda

a história da ética sob o ângulo dos direitos dos corpos e das relações de nosso

corpo com o mundo.” (Umberto Eco.)

O art. 1° da Resolução nº 3.447, intitulada “Declar ação dos Direitos dos Deficientes”

(aprovada pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas - ONU - em

9/12/75), proclama que o termo “deficiente” designa toda pessoa em estado de

incapacidade de prover por si mesma, no todo ou em parte, as necessidades de uma

vida pessoal ou social normal, em consequência de uma deficiência congênita ou não

de suas faculdades físicas ou mentais.

No ano de 1982, a Assembleia Geral da ONU criou um programa que visa atender

as necessidades das pessoas com qualquer tipo de deficiência física, o Programa de

Ação Mundial para Pessoas com Deficiência.
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Dez anos depois, no dia 14 de outubro, a referida Assembleia instituiu o dia 3 de

dezembro como o Dia Internacional do Deficiente Físico, para conscientizar,

comprometer e fazer com que programas de ação conseguissem modificar as

circunstâncias de vida dos deficientes em todo o mundo.

O Dia Internacional do Deficiente Físico marca a luta contra o preconceito por

direitos de igualdade social e pelos direitos constitucionais que não são cumpridos.

Nesse sentido, o Projeto Resistência trouxe a nós solicitação de um projeto de lei

que, em sintonia com a data proposta pela ONU, instituísse em Minas Gerais o dia 3

de dezembro como o Dia Estadual do Deficiente Físico, visando a uma ação global e

integrada de conscientização das questões do deficiente físico.

Desta forma, apresentamos para apreciação do Plenário desta Casa este projeto,

para que seja analisado e aprimorado, visando, ao final de sua tramitação, ao

estabelecimento de uma norma capaz de comprometer a administração pública com

os direitos e o bem-estar dos deficientes físicos e robustecer as campanhas em seu

favor, com envolvimento da sociedade civil, proporcionando a efetiva inserção social

de todos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.580/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação Habitacional da Regional Ressaca pelo quarto

aniversário de sua constituição. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 6.581/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao

Superintendente da Supram Zona da Mata pedido de informações sobre o dano

ambiental ocorrido no Município de Espera Feliz, provocado pelo vazamento de um

mineroduto de propriedade da Samarco Mineradora.

Nº 6.582/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Meio Ambiente pedido de informações sobre o processo de

licenciamento ambiental do empreendimento que a Mineradora Maybach pretende

executar no Município de Catas Altas.

Nº 6.583/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao
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Secretário de Saúde pedido de informações sobre as medidas preventivas adotadas

para impedir a disseminação da dengue tipo 4 no Estado. (- Distribuídos à Mesa da

Assembleia.)

Nº 6.584/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sociedade Educacional e Cultural de Sabará - Faculdade

de Sabará - pelos 12 anos de sua existência. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.585/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Wanderley Geraldo de Ávila, Presidente do Tribunal de

Contas do Estado, pelo recebimento do Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal

Tancredo de Almeida Neves, outorgado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte. (-

À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 6.586/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Defesa Social e ao Delegado-Geral de Polícia Chefe do Detran pedido

de providências para a recuperação e reforma do prédio do Detran em Contagem.

Nº 6.587/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Defesa Social pedido de providências para aumentar o destacamento

de policiamento ostensivo das Polícias Civil e Militar no Bairro Industrial, em

Contagem, visando minimizar a violência, especialmente contra mulheres. (-

Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.588/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Promotor de Justiça da Promotoria do Meio Ambiente da Comarca de Contagem

pedido de providências relativas à situação do Pátio dos Leilões, no Bairro Sebastião,

em Contagem, o qual está em péssimo estado de conservação. (- À Comissão de

Saúde.)

Nº 6.589/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Presidente da Cemig pedido de providências para a instalação de postes

especiais de iluminação, nos moldes dos postes do Anel Rodoviário, na Praça Dona

Rosa do Isidoro Amaral, no Município de Contagem. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 6.590/2010, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que solicita seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para a regulamentação do
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transporte coletivo entre os Municípios de Jacutinga e Monte Sião, uma vez que a

empresa contratada para essa finalidade deixou de prestar os serviços. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº 6.591/2010, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que solicita seja

encaminhado ao Detran pedido de informação sobre a exclusão do Município de

Monte Sião no atendimento prestado pela clínica credenciada em Jacutinga. (- À

Mesa da Assembleia.)

Nº 6.592/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Estado e ao Procurador-Chefe do

Ministério Público do Trabalho - 3ª Região - pedido de providências para a formação

de um grupo permanente de trabalho conjunto de membros do Ministério Público do

Estado e do Ministério Público do Trabalho, com vistas a minimizar a dificuldade de

fiscalização do aliciamento de mão de obra rural e do trabalho escravo no Estado. (-

À Comissão do Trabalho.)

Nº 6.593/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhada ao Conselho Federal dos Nutricionistas e ao Conselho Regional de

Nutricionistas - 9ª Região - MG manifestação de aplauso pelo Dia do Nutricionista. (-

À Comissão de Saúde.)

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Sávio Souza Cruz.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar esta parte da reunião para

homenagear a Federação dos Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais - FAP-

MG - pelos 25 anos de sua fundação.

- A ata dessa solenidade será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Estão reabertos os nossos trabalhos

ordinários.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
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continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 25,

às 9 horas, nos termos dos editais 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 SOLENIDADE REALIZADA NA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/8/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - Composição da

Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Arlen Santiago - Entrega de placa - Palavras do Sr. Robson de Souza Bittencourt -

Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Destina-se esta parte da reunião a

homenagear a Federação dos Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais - FAP-

MG - pelos 25 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos para tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Robson de Souza

Bittencourt, Presidente da Federação dos Aposentados e Pensionistas de Minas

Gerais - FAP-MG -; a Exma. Sra. Maria Machado Cota, Presidente da Associação

Eclética de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social em Belo Horizonte e

Região Metropolitana - Aseapprevs - e da Rede Ibero-Americana de Associações de

Idosos do Brasil - Riaam -; e os Exmos. Srs. Adilson Rodrigues da Silva, Presidente

do Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Minas Gerais - Sinap-MG -;

e Deputado Arlen Santiago, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Hermério Soares Campos, ex-

Presidente da FAP-MG e atual Diretor de Relações Públicas da entidade; Nílson

Abdo, assessor parlamentar, representando a Vereadora Elaine Matozinhos;
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Fernando Cançado, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em

Telecomunicações de Minas Gerais - Sinttel -; Moisés Melo, Presidente da

Associação dos Contribuintes do Ipsemg; e Geraldo de Oliveira Souza, Presidente da

Associação dos Aposentados e Pensionistas da Região Nordeste - Astapen -; e da

Exma. Sra. Nastenka Ferreira, Presidente da Associação dos Aposentados,

Pensionistas e Idosos de Lavras.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes para ouvir o Hino Nacional, acompanhando

gravação em vídeo do Coral da Assembleia Legislativa.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Arlen Santiago

Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, 1o-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais, neste ato representando o Deputado Alberto Pinto

Coelho, Presidente; Robson de Souza Bittencourt, Presidente da Federação dos

Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais - FAP-MG -; Maria Machado Cota,

Presidente da Associação Eclética de Aposentados e Pensionistas da Previdência

Social; e Adilson Rodrigues da Silva, Presidente do Sindicato dos Aposentados e

Pensionistas de Minas Gerais, boa tarde. Cumprimento ainda todos os aposentados e

aposentadas que se deslocaram de suas casas para comparecer a este Plenário, os

que nos acompanham pela TV Assembleia e os integrantes do Coral dos

Aposentados de Lavras, que nos brindam com sua presença.

Está lá, no livro “Gênesis”: “Comerás o pão com o suor do teu rosto”. Buscar com

dignidade o seu sustento e de sua família é tarefa ao mesmo tempo árdua e

gratificante. Cada um de nós que aqui está, aposentado ou não, sabe perfeitamente o

que é isso. Mas há os que ainda conseguem ânimo e força interior para fazer mais:

para lutar por si e pelos outros. Entre estes estão, sem dúvida, os bravos

companheiros que fundaram, há 25 anos, a Federação dos Aposentados e

Pensionistas de Minas Gerais, uma entidade que nasceu para a defesa dos

interesses de quem, ao longo da vida, labutou com vigor para construir uma

sociedade que, infelizmente, vem lhes virando as costas.

Lamentavelmente, essa entidade, que poderia e até deveria ser de congraçamento
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e lazer, vem lutando pelo reconhecimento dos direitos dos aposentados e

pensionistas, pessoas que, depois de trabalhar tantos anos, continuam na luta por

aquilo que lhes é devido e que, sistematicamente lhes é negado: o direito a uma vida

digna. Uma entidade representativa, senhoras e senhores, é um ser abstrato. O que

de real existe nela são os seus Diretores e seus associados. São as pessoas que

fazem de uma abstração um ente concreto, de corpo e alma. A FAP-MG é assim:

concreta, real, com corpo, voz e coração, em defesa dos interesses de seus

associados; mais do que isso, em defesa de todos nós. Um dia seremos aposentados

e pensionistas, o que dá ao trabalho da federação uma abrangência ainda maior. Na

prática, a federação representa o presente e o futuro: os que hoje já estão

aposentados e os que amanhã estarão. Isso - permitam-me uma advertência - se

ainda existir a previdência pública. Sim, esta é uma situação que precisa ser

encarada como realmente é. A previdência geral está, sim, em risco. Dirão que essa

é uma situação mundial, que em vários outros países o sistema tem dificuldades para

se manter. Pode ser. Mas, com certeza aqui as razões das dificuldades do sistema de

que dependem milhões de aposentados e pensionistas são outras. Nosso problema é

a má gestão. Os recursos que seriam suficientes para pagar aposentadorias e

pensões, diga-se até mais justas que as pagas hoje, são desviados para cobrir outras

despesas públicas.

O desrespeito com os aposentados e pensionistas da previdência geral é tão

flagrante que, até mesmo no déficit que se atribui ao sistema, ele fica evidente.

Alegam que o sistema geral de previdência apresentou, segundo dados oficiais do

Tesouro Nacional, no ano de 2009, déficit de R$42.900.000.000,00. Cada um dos

27.048.356 beneficiários, dos quais 8 milhões da área rural, significou um déficit de

R$1.586,00, repito, em 2009, caro Deputado Braulio Braz, meu companheiro de

partido e que faz parte da Frente Parlamentar em Defesa dos Aposentados e

Pensionistas.

Pasmem, senhoras e senhores, segundo a própria Secretaria do Tesouro Nacional,

o sistema público federal teve, no mesmo período, um déficit de

R$47.000.000.000,00, no atendimento de 937.260 beneficiários. Para cada

beneficiário do sistema público federal representou, repito, segundo dados do próprio
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governo, um déficit superior a R$50.000,00. Ou seja, quase 32 vezes mais que um

trabalhador ou pensionista do setor privado.

Esses números, senhores, não mostram uma injustiça. Mostram, isso sim, um

escárnio, um desrespeito com quem teve, durante todos os anos de seu trabalho,

parte de seus salários arrancados, confiscados, para financiar um sistema que

deveria assegurar-lhe uma vida com dignidade quando os anos chegassem. Um

sistema que poderia ser - e é -, segundo alguns -, superavitário, não fosse tão mal-

administrado por quem, certamente, não precisará dele para se aposentar.

Contra os aposentados e pensionistas comete-se crime. Não é insensibilidade

apenas, e sim desrespeito aos direitos humanos. O governo cria leis, estatutos em

defesa dos idosos; inventa prioridades em filas, gratuidade no transporte e outros

supostos benefícios para iludir os aposentados e pensionistas. Faz cortesia com o

chapéu alheio para mascarar o descumprimento de sua obrigação, que é tratar com

dignidade aqueles que, com o seu trabalho, ajudaram a construir este país.

O Brasil, meus amigos, não pode continuar injusto. Muito menos em se tratando

dos seus filhos mais velhos. É preciso mudar, fazer valer nossos direitos.

Na Assembleia tenho feito o possível dentro do Legislativo Estadual. Aqui criei, com

a ajuda dos meus companheiros, as Frentes Parlamentares em Defesa dos

Aposentados, Pensionistas e Idosos e lutei pelo fim do maldito fator previdenciário,

com o objetivo de amplificar a luta de vocês e da Federação.

No que diz respeito ao funcionalismo estadual obtivemos, neste ano, uma pequena

vitória. O Governador Antonio Anastasia, que é também servidor público de carreira,

enviou a esta Casa, que o aprovou na rapidez possível, projeto que incorpora

vantagens dos professores da ativa, por exemplo, o pó de giz, além de outras

vantagens, beneficiando também os aposentados. Aprovadas, sancionadas, as

mudanças entram em vigor a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Já quanto ao

segundo objetivo da frente parlamentar que criamos, não tivemos o mesmo sucesso.

O Presidente Lula vetou o fim do fator previdenciário que ele, quando na oposição,

tanto criticou, e com razão, por prejudicar o trabalhador. Porém, quando teve a

oportunidade de corrigir a injustiça que denunciou, não o fez. Ele alegou que a

derrubada do fator levaria o caos à Previdência. Alegou falta de recursos, mas
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esqueceu-se de dizer que o dinheiro da Previdência financia o ProUni, que é o

programa de bolsas para universitários, por meio da renúncia fiscal. Muito justo, mas

não com o nosso dinheiro. O ProUni deveria ser pago com o dinheiro dos impostos,

não com o da Previdência, por meio da renúncia fiscal. Aplaudimos o programa, que

se propõe a dar oportunidade ao jovem para cursar uma faculdade. No entanto,

repudiamos o fato de que isso se faça com o sacrifício dos que são aposentados e

pensionistas.

Mas não desanimo. Tenho certeza de que um dia, Robson, sairemos vitoriosos.

Tanto mais cedo acontecerá essa vitória, quanto maior for nossa capacidade de

arregimentar forças. A esse magnífico trabalho desenvolvido pela Federação dos

Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais nesses 25 anos precisa-se unir mais

força. A sociedade precisa mobilizar-se. A questão previdenciária não é problema

apenas dos “velhinhos aposentados”, como, com desprezo, se vê quem trabalhou e

lutou a vida inteira.

A Previdência, senhores, é problema de todos, desde o seu primeiro dia de

trabalho. Então, que todos se unam nessa luta. Que se juntem aos que, com sacrifício

próprio, comandam a Federação, que chega ao seu primeiro quarto de século com

força e vitalidade. Que Deus proteja a todos que fazem da FAP-MG uma trincheira

em defesa da vida. Muito obrigado.

Entrega de Placa

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

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

Robson de Souza Bittencourt, Presidente da Federação dos Aposentados e

Pensionistas de Minas Gerais, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser

entregue contém os seguintes dizeres: “Criada em 21/9/1985, a Federação dos

Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais - FAP-MG - destaca-se na luta pelos

direitos de seus filiados. Com a disposição e a capacidade de seus Diretores e o

apoio das associações parceiras, essa entidade ocupa valioso espaço político-social

em nosso Estado. Pelo trabalho em defesa dos aposentados, pensionistas e idosos,

receba a FAP-MG esta homenagem da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais por ocasião da passagem de seus 25 anos de existência.”
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O Sr. Presidente - A Presidência convida o Deputado Arlen Santiago, autor do

requerimento que suscitou esta justa homenagem aos aposentados e pensionistas e

à Federação, por seus 25 anos, para também fazer parte da entrega da placa desta

homenagem feita pela Assembleia.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Robson de Souza Bittencourt

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

Minas Gerais, representando o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta

Casa; Sra. Maria Machado Cota, Presidente da Associação Eclética de Aposentados

e Pensionistas da Previdência Social em Belo Horizonte e Região Metropolitana e da

Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil; Sr. Adilson Rodrigues da

Silva, Presidente do Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Minas

Gerais; Exmo. Sr. Deputado Arlen Santiago, autor do requerimento que deu origem a

esta homenagem, boa tarde. Quero agradecer a presença dos aposentados e

pensionistas, dos Diretores da Federação dos Aposentados e Pensionistas de Minas

Gerais, dos Presidentes das Associações dos Aposentados e Pensionistas, dos

sindicatos e do grupo de seresta Lavras ao Luar, da Associação dos Aposentados e

Pensionistas de Lavras, sob o comando da nossa Presidente Nastenka. Muito

obrigado pela presença de todos.

Como bem disse o Deputado Arlen Santiago, não temos muitas vitórias a

comemorar nem muitos elogios a fazer. Gostaria de hoje dizer que todos os

aposentados e pensionistas, não apenas do Regime Geral de Previdência Social,

mas também dos regimes próprios, estivessem bem, com a melhor condição de vida

possível, pelo período de trabalho que todos exerceram.

É uma honra muito grande para a Federação dos Aposentados e Pensionistas de

Minas Gerais estar sendo homenageada por esta Assembléia Legislativa. Festejamos

25 anos de luta e coerência dos aposentados e pensionistas mineiros. Uma história

da qual temos muito de que nos orgulhar. Começamos com poucas entidades

associadas. Nossa primeira sede era numa sala emprestada, os móveis e a única

máquina de escrever também eram emprestados. Mas as pessoas que estavam ali,

desde o princípio, tinham e ainda têm muito idealismo, ética e firmeza de propósitos.
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Gradualmente ampliamos o número de entidades de base. Conseguimos comprar

nossa sede própria e mantivemos firme a luta em defesa dos direitos dos

aposentados e pensionistas. Por isso, hoje temos, sim, muita coisa a comemorar e

agradecer em virtude de nossa própria luta. Comemorar as conquistas asseguradas

na Constituição Federal de 1988 - não todas, gostaríamos de comemorar todas elas -

como a gratuidade dos transportes coletivos, o pagamento do reajuste de 147%,

realizado em 2001 e a aprovação do Estatuto do Idoso em 2003, depois de sete anos

em tramitação na Câmara Federal. Aliás, depois da retirada de vários artigos do

projeto inicial do Estatuto do Idoso. Apesar das dificuldades e da pressão de

banqueiros e dos governos, conquistamos, em vários anos, reajustes acima da

inflação, com a nossa própria luta. Às vezes até perdendo a vida, como aconteceu

com alguns aposentados. No dia seguinte a uma vigília que fizemos nesta Casa, um

companheiro nosso, Presidente de uma entidade, passou mal e logo em seguida

faleceu. Apesar das dificuldades, ainda há muita coisa que conquistar. Ainda há muito

por fazer, com certeza, mas este é um momento de reconhecer os avanços, que são

importantes.

Inicio agradecendo aos Deputados, a esta Casa Legislativa e, em especial, ao

nosso amigo Deputado Arlen Santiago, que teve a iniciativa de criar a Frente

Parlamentar em Defesa dos Aposentados e Pensionistas e é também o autor do

requerimento desta homenagem. Muito obrigado. Esperamos que essa Frente possa,

de fato, agir na defesa dos direitos dos aposentados e pensionistas, no Regime Geral

de Previdência Social e, no caso desta Casa, no regime próprio. Hoje os

trabalhadores do Estado de Minas Gerais também estão passando por grandes

dificuldades, haja vista a situação do Ipsemg, que é totalmente adversa aos

trabalhadores aposentados do Estado. Temos de olhar para todos eles e contamos

com os parlamentares desta Casa, principalmente com essa Frente criada por V.

Exa., Deputado. Um agradecimento especial e do fundo do coração a todos os

Diretores e Conselheiros da Federação, os atuais e os das diretorias passadas, que

fazem da FAP-MG uma entidade respeitada em todo o País. Na impossibilidade de

falar todos os nomes, peço licença para citar os ex-Presidentes da FAP-MG, na

pessoa dos quais homenageamos todas as diretorias. Os ex-Presidentes são: Wilson
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Bittencourt, Sidney Melo, Fausto Drummond, Maria Machado - que se encontra à

Mesa -, Wilson Magalhães e Hermélio Campos, para os quais eu peço uma salva de

palmas. Também agradecemos às entidades de base filiadas à FAP-MG. Elas são o

sustentáculo do movimento em Minas Gerais. São elas que dão sentido ao lema que

a Federação sempre empunha: “Aposentados mineiros, sempre presentes na luta”.

Levamos esses dizeres a todos os lugares que vamos. São eles que nos impõem

respeito e nos fazem acreditar que podemos lutar cada vez mais. Muito obrigado a

cada Presidente, Diretor e, em especial, aos associados dessas entidades, pois faça

sol, faça chuva, bates e voltas e até noites ao relento passaram, seja no gramado da

Esplanada dos Ministérios, seja no chão frio do Congresso Nacional e até aqui, nesta

Casa, em vigílias permanentes, a festa é de todos vocês. Prestamos nosso

reconhecimento ainda às demais federações e entidades de outros Estados, que

compõem conosco esse importante movimento nacional. À frente de nossas

organizações, está a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas -

Cobap -, que também homenageamos na pessoa de seu Presidente, Warley

Gonçalles, e de todos os demais Diretores. Nesses 25 anos de caminhada,

certamente tivemos importantes parceiros na imprensa, na Anfip, nas Anasps, no

Mosap e em inúmeras outras entidades, além de pessoas físicas e apoiadores

diversos, que, em inúmeras situações e oportunidades, nos apoiaram e fortaleceram

nossa luta. Com certeza todos estarão conosco para o que der e vier. Dizem que a

gratidão é a mais sublime das virtudes, que ela coroa as demais. Assim, com esse

nobre sentimento de agradecimento e reconhecimento, concluo minhas palavras,

certo de que os aposentados e pensionistas de nosso Estado, tanto do Regime Geral

quanto dos servidores públicos, continuarão a honrar as nossas bandeiras e nossa

história, fazendo com que Minas Gerais permaneça sempre à frente do movimento

nacional de aposentados, pensionistas e idosos. Obrigado a todos.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir os grupos Seresta Lavras ao Luar, de

Lavras, e Seresta Amigos para Sempre, de Perdões, os quais, sob a regência do

maestro Télio Francisco da Costa, apresentarão as seguintes músicas: “Minas

Gerais”, de Vicente de Assis, integrante de um dos grupos; “Flor do cafezal”, de
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Carlos Paraná; “Cerejeira rosa”, de Júlio Nagib; “Baile da saudade”, de Palmeira e

Zaino; “Seresta”, de Nílton Teixeira, Alvarenga e Ranchinho; “Felicidade de caboclo”,

de Pechincha e Gino Alves; e “Chuá-chuá”, de Pedro de Sá e Ari Machado.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

É com imensa alegria que cumprimento o Presidente da Federação dos

Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais, nosso homenageado na tarde de hoje,

pelos 25 anos de Federação, Robson de Souza Bittencourt. Também cumprimento o

Presidente do Sindicato dos Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais, Adilson

Rodrigues da Silva, e a Sra. Maria Machado Cota, que é a mais antiga militante do

movimento. Segundo ela, faz 22 anos que está à frente desse trabalho permanente.

Por fim, cumprimento todos os demais representantes de associações, federações e

sindicatos dos trabalhadores já aposentados ou pensionistas. Não poderia me

esquecer do meu companheiro, amigo e colega médico, Deputado Arlen Santiago,

que, num momento de clarividência, ajuizou esse iluminado requerimento com o

objetivo de prestar esta homenagem, com muita justiça, aos 25 anos da Federação

de vocês. Funcionários da Casa, imprensa, telespectadores da TV Assembleia,

gostaria de iniciar minha fala fazendo uma solicitação aos dois Presidentes presentes

nesta Mesa, a esta Casa e principalmente à nossa frente parlamentar, que apoiem,

no Congresso Nacional, o Projeto de Lei nº 4.434, que visa recompor as perdas dos

aposentados e pensionistas do INSS. Esse projeto já passou por todas as comissões.

Vamos defender mais essa bandeira. Tenho um irmão que pagou contribuição para a

aposentadoria sobre 20 salários mínimos, passou a recebê-la sobre 10, e hoje a sua

aposentadoria é de menos de 3 salários mínimos. Temos em casa o exemplo do que

são as perdas ao longo dos anos. As pessoas colaboram com um valor, mas acabam

recebendo com base em outro valor totalmente defasado. A população brasileira está

vivendo mais. Dados do IBGE apontam que o percentual de pessoas com idade igual

ou superior a 60 anos no País passou de 7,3% em 1991 para 8,6% em 2000, com a

estimativa de que chegue a 15% em 2025. Esses números representam uma

evolução superior a 100% em pouco mais de duas décadas.

Antes de continuar o meu pronunciamento, seria uma ingratidão me esquecer de
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aplaudir o coral “Lavras ao Luar”, de Lavras, pela brilhante apresentação,

relembrando as músicas dos nossos tempos, como já dizia a Maria Cota. Aplausos

para eles. O fenômeno do envelhecimento populacional, que, a propósito, ocorre em

muitos outros países, deve-se, basicamente, à redução dos níveis de fecundidade,

decorrente em boa parte do planejamento familiar e à elevação da expectativa de

vida, graças a uma série de fatores, como a descoberta de novos medicamentos, os

avanços gerais da medicina, os tratamentos preventivos e os hábitos alimentares

saudáveis. Não resta dúvida de que essa é uma boa notícia, mas seria muito melhor

se a conquista da longevidade fosse acompanhada de uma boa qualidade de vida e

se os idosos pudessem desfrutar de muitos anos de conforto, tranquilidade e

convivência digna no meio familiar e social. Isso, infelizmente, não acontece para a

grande maioria dos brasileiros que se encontram nessa faixa etária. Eles estão

inseridos em uma realidade bem diferente, enfrentam 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. É muito comum que tais problemas acarretem outros de natureza

psicológica, como angústia e depressão. Enquadra-se nessa situação grande parte

dos aposentados brasileiros, principalmente aqueles vinculados ao INSS. A maioria

absoluta recebe benefício de apenas um salário mínimo e, nessa condição, muitas

vezes se vê na dependência de favores ou de caridade. E os que recebem acima do

mínimo vêm tendo seus vencimentos sistematicamente achatados, com acentuada

perda do poder aquisitivo. É oportuno lembrar que a aposentadoria foi concebida para

assegurar aos indivíduos uma renda permanente, correspondendo a uma

necessidade de segurança individual cada vez maior nessa sociedade. E que a

seguridade social - que prevê direitos relativos à saúde, previdência e assistência - é

uma conquista histórica dos trabalhadores brasileiros, garantida pela Constituição de

1988. Contamos ainda com instrumentos de políticas públicas destinadas à terceira

idade, como a Política Nacional do Idoso e o Conselho Nacional do Idoso, que

estabelecem direitos sociais e visam garantir autonomia, integração e participação

das pessoas mais velhas na sociedade, mas é notória a insuficiência dessas políticas
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e a incapacidade de implementação das leis e programas existentes na área. No caso

específico dos aposentados, cabe lembrar que o achatamento de seus vencimentos,

assim como o dos pensionistas, não condiz com o bom momento da economia

brasileira, com a geração de milhares de novos postos de trabalho e os sucessivos

recordes de arrecadação de impostos. Registre-se também que, em grande parte dos

pequenos Municípios brasileiros, que contam com poucos recursos e poucas

oportunidades de emprego, são os aposentados os maiores responsáveis pelo

sustento familiar, e são os benefícios pagos pela Previdência Social a fonte maior de

distribuição de renda, contribuindo para manter o consumo e movimentar as

economias locais.

Por todos esses motivos, são mais do que justas as reivindicações que vêm sendo

feitas pela FAP-MG, principalmente as que se referem à recuperação do poder

aquisitivo dos beneficiários do INSS, para que tenham uma vida minimamente digna e

um envelhecimento mais saudável. Não se encontra escrito no meu pronunciamento,

mas eu não poderia deixar passar a lembrança da situação criada agora, Deputado

Arlen, pelos bancos, do empréstimo consignado, que, para grande maioria, é uma

arapuca em que as pessoas entram com uma ilusão, mas depois se vêem

amarradas, aí passando mais necessidade ainda sem poder fugir da dívida. E

sabemos que banco não faz graça para ninguém. É mais do que justa, igualmente, a

homenagem que esta Casa faz à instituição, através do requerimento do Deputado

Arlen Santiago apoiado por unanimidade por todos nós, parlamentares mineiros,

parabenizando, por meio de seu Presidente, Robson de Souza Bittencourt, a todos

vocês pelos 25 anos de bons serviços prestados a aposentados e pensionistas e, por

extensão, ao conjunto dos trabalhadores e a toda a sociedade brasileira.

Trabalhemos, pois, juntos para que os idosos sejam tratados com mais consideração,

pelo que já fizeram e podem continuar fazendo pelo desenvolvimento econômico e

social de cada cidade, do Estado e do País. Muito obrigado.

ATA DA 30ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 23/8/2010

Presidência do Deputado Agostinho Patrus Filho
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Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Agostinho Patrus Filho - Gláucia Brandão - Sebastião Costa.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrus Filho) - 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 a Fundação Clóvis Salgado pelos

40 anos de sua criação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos para tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Eliane Parreiras,

Presidente da Fundação Clóvis Salgado; os Exmos. Srs. Washington Tadeu de Mello,

Secretário de Estado de Cultura; Rinaldo Campos Soares, Cônsul-Geral Honorário do

Japão; José Osvaldo Lasmar, Diretor da Associação Comercial de Minas Gerais,

representando o Presidente da entidade, Charles Lotfi; Thaís Velloso Cougo

Pimentel, Presidente da Fundação Municipal de Cultura, representando o Prefeito

Municipal de Belo Horizonte, Márcio Lacerda; e a Exma. Sra. Deputada Gláucia

Brandão, autora do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de presença

O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Mauro Werkema,

representando a Secretária de Turismo, Érika Drumond; Fábio Caldeira, Presidente
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do Instituto Cultural Sérgio Magnani; e Hérzio Mansur, representando o Presidente do

Conselho do referido instituto.

Execução do Hino Nacional

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

executado pelo clarinetista Walter Alves de Souza, da Orquestra Sinfônica de Minas

Gerais.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras da Deputada Gláucia Brandão

Boa noite a todos e a todas. É com grande alegria que recebemos todos vocês

nesta Casa do povo, que é a Assembleia Legislativa. Exmo. Sr. Deputado Agostinho

Patrus Filho, representando o Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais,

Deputado Alberto Pinto Coelho, muito obrigado por sua presença neste evento, meu

amigo; Sra. Presidente da Fundação Clóvis Salgado, Eliane Parreiras, a jovem

Presidente da Fundação; Exmo. Sr. Secretário de Estado de Cultura de Minas Gerais,

meu querido amigo Washington Tadeu de Mello, muito obrigada, também, por sua

presença neste evento; Exmo. Sr. Cônsul-Geral Honorário do Japão, Rinaldo Campos

Soares, o senhor nos encanta com sua presença, e Sr. Diretor da Associação

Comercial de Minas Gerais, meu querido amigo José Osvaldo Lasmar, representando

o Presidente da entidade, Charles Lotfi.

Quem passa pelas imediações do parque municipal é surpreendido pelo imponente

edifício branco, em estilo moderno, que parece estar ancorado, como uma nave

gigantesca e majestosa, às margens da Avenida Afonso Pena.

Em seu interior, o Palácio das Artes abriga a síntese do que de melhor se produz no

teatro, na música, na dança, no canto, nas artes plásticas, na literatura, na ópera e no

cinema.

A orquesta sinfônica, o corpo de baile e o coral lírico são seus corpos artísticos

permanentes e reúnem profissionais da melhor qualidade, que contribuem para o

enriquecimento da cultura mineira e para que se torne reconhecida além das

fronteiras do Estado.

No Palácio das Artes, o mineiro tem oportunidade de assistir a eventos culturais de

alta qualidade, tanto ali produzidos quanto vindos de outros lugares do Brasil e do
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Mundo.

Em suas amplas e belas galerias, podemos apreciar exposições de pintura,

escultura e artes visuais; encontramos, ainda, galeria de arte, espaço destinado ao

artesanato mineiro, sala de cinema.

Trata-se, sem sombra de dúvida, do mais importante complexo cultural do Estado e

de um dos mais conceituados centros de produção e exibição artística do Brasil e da

América Latina.

Durante o dia, é um espaço palpitante de vida, com artistas, músicos, técnicos,

bailarinos, profissionais e estudantes em constante agitação, ensaiando e estudando.

Pessoas entram e saem, frequentadores das galerias ou visitantes que aproveitam

para apreciar suas exposições.

À noite, o Palácio das Artes enche-se de luzes, de sons, de vozes dos

expectadores que ali encontram os melhores espetáculos e os grandes eventos

culturais.

No entanto esse é apenas o lado mais conhecido da Fundação Clóvis Salgado, que

responde, também, pela gestão de outros importantes espaços culturais mineiros, tais

como: a Serraria Souza Pinto, o Centro de Arte Contemporânea e Fotografia - antigo

Instituto Moreira Sales -, o Centro de Formação Artística e o Centro Técnico de

Produção.

Nos 40 anos transcorridos desde sua inauguração, em 1970, até os dias de hoje, a

Fundação Clóvis Salgado consolidou-se como uma respeitada instituição de

formação de artistas e técnicos, muitos dos quais de renome internacional.

Por ser um órgão do Estado, a Fundação Clóvis Salgado preocupa-se também em

levar ao interior os espetáculos por ela produzidos, contribuindo para a integração e o

desenvolvimento cultural de Minas.

Por tudo quanto a Fundação Clóvis Salgado representa para a cultura do Estado, a

Assembleia Legislativa não poderia deixar de lhe prestar homenagem no ano em que

completa 40 anos de serviços prestados à cultura de Minas.

Como Presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, para mim é

uma honra, e também uma grande alegria, assumir a responsabilidade pela

realização desta reunião especial.
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A Casa do povo mineiro não poderia deixar passar em branco uma data tão

significativa.

Tenho certeza de que posso dizer, em nome dos mineiros e dos meus colegas

Deputados, que todos temos imenso orgulho desse órgão que tanto tem contribuído

para a afirmação do Estado como centro irradiador de arte da mais alta qualidade.

Cumprimento, na pessoa de sua jovem Presidente Eliane Parreiras, todos os que a

antecederam e deram sua contribuição para tornar a Fundação Clóvis Salgado o

importante e respeitado espaço de arte e cultura de hoje. Cumprimento também as

pessoas que continuam a participar desse processo de desenvolvimento da

instituição, como Diretores, artistas, servidores administrativos, colaboradores, muitas

vezes anônimos, mas cuja atuação tem sido fundamental para que a instituição seja

cada vez mais respeitada. A cada um de vocês nossos agradecimentos por

participarem tão ativamente do fortalecimento cultural do Estado. A todos os

presentes agradecemos por terem atendido ao convite para prestarem, conosco, esta

justa homenagem. Felicidades a todos e que a Fundação Clóvis Salgado continue

prestando relevantes serviços e contribuindo para o desenvolvimento da cultura no

Estado de Minas Gerais. Muito obrigada.

Apresentação musical

O locutor - Convidamos os presentes para ouvir o Coral Infanto-Juvenil do Palácio

das Artes, que, sob a regência de Lara Tanaka, acompanhado pela pianista Renata

Cicarinni, interpretará as músicas: “The lord bless you anda keep you”, de John

Rutter; “Vatapá”, de Dorival Caymmi, e “Edmundo”, de Joe Garland, com letra de Elza

Soares.

- Procede-se à apresentação musical.

Entrega de placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Agostinho Patrus Filho, representando o

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

à Sra. Eliane Parreiras, Presidente da Fundação Clóvis Salgado, de placa alusiva a

esta homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “Moderno

centro de produção e exibição de espetáculos, de promoção de eventos e de

formação de recursos humanos para o mercado das artes, a Fundação Clóvis
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Salgado vem, desde 1970, brindando os mineiros com a qualidade de seus

empreendimentos. O Palácio das Artes, a Serraria Souza Pinto, o Centro Técnico de

Produção, o Centro de Formação Artística - Cefar - e o Centro de Arte

Contemporânea e Fotografia constituem, hoje, um dos polos artísticos mais vigorosos

da América Latina. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais junta-se ao

público na comemoração de seu quadragésimo aniversário e no aplauso a todos os

que, em cargos de gestão ou de execução, fazem da FSC motivo de orgulho de

nossa terra”.

O Sr. Presidente - Convido a Deputada Gláucia Brandão a nos acompanhar nessa

entrega.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras da Sra. Eliane Parreiras

Exmos. Srs. Deputado Agostinho Patrus Filho, representando o Deputado Alberto

Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais; Sra. Thaís

Velloso Pimentel, Presidente da Fundação Municipal de Cultura, parceira e militante

da vida cultural; Washington Tadeu de Mello, Secretário de Estado de Cultura,

apoiador de todas as horas e parceiro da instituição; Rinaldo Campos Soares,

Cônsul-Geral Honorário do Japão e Presidente do Conselho Curador da Fundação

Municipal de Cultura; José Osvaldo Lasmar, Diretor da Associação Comercial de

Minas Gerais, representando o Presidente da entidade, Charles Lotfi; minha querida

Exma. Deputada Gláucia Brandão, autora do requerimento que deu origem a esta

homenagem; demais Deputados presentes; Nestor Oliveira, Vice-Presidente da

Fundação Clóvis Salgado, na pessoa de quem cumprimento toda a diretoria da

Fundação Clóvis Salgado; colaboradores da Fundação Clóvis Salgado; ex-

Presidentes da Fundação; artistas; gestores culturais; imprensa e amigos, boa noite!

Queremos registrar nossa alegria pela homenagem à Fundação Clóvis Salgado, por

meio de agradecimento especial à Deputada Gláucia Brandão, defensora importante

da arte e da cultura de Minas Gerais.

Peço licença para voltar no tempo. Vamos a Belo Horizonte de 1941. As

temporadas líricas da cidade eram reconhecidas nacionalmente e formavam um

público cativo. E Juscelino Kubitschek, então Prefeito de Belo Horizonte, sonhava
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com a construção de um grande teatro, à altura da produção realizada aqui. A origem

do Palácio das Artes se integra a um dos mais importantes momentos da arquitetura

moderna brasileira, quando Juscelino Kubitschek encomenda vários projetos a Oscar

Niemeyer, entre eles o Conjunto Arquitetônico da Pampulha. Assim era concebido o

Palácio das Artes, por Juscelino Kubitschek e Oscar Niemeyer.

JK idealizou o Palácio das Artes já com o conceito de centro cultural múltiplo:

teatros, lojas, salas de ensaios, galerias, oficinas para produção e guarda de cenários

e figurinos. Um conceito avançado e inovador para o período, em uma localização

singular: o Parque Municipal de Belo Horizonte. “Mais que a obra literária, mais que a

música, a arquitetura espelha, na fisionomia do edifício e da cidade, o grau de

civilização de uma época, o apuro de seu gosto plástico", afirmou Juscelino em seu

discurso na formatura dos engenheiros arquitetos da UFMG, em 1951.

JK deu início à construção do Palácio das Artes em 1941, mas não pôde terminá-la

antes de deixar a Prefeitura, em 1945. A cidade continuava a fazer suas produções

líricas e operísticas, mas o sonho do complexo cultural ficou adormecido por quase

20 anos.

O projeto é retomado pelo governo do Estado de Minas Gerais, em 1966, pelo

então Governador Israel Pinheiro, sob influência direta de Clóvis Salgado.

Incentivador incansável das artes no Estado, coube a ele mobilizar a opinião pública e

levantar os recursos financeiros para a retomada da obra e sua conclusão. Faço a

minha homenagem a Clóvis Salgado, por meio da Marília Salgado e do seu filho

Clóvis Augusto, que estão presentes hoje conosco.

O Governador Israel Pinheiro nomeou uma comissão especial, presidida pelo

engenheiro Pery Rocha França, para concluir a obra, e o arquiteto Hélio Ferreira

Pinto ampliou o projeto original, construindo o pavilhão que permitia o acesso pela

Avenida Afonso Pena.

Assim, em 10 de junho de 1970, nascia a Fundação Palácio das Artes, que em

1978 passou a ser chamada Fundação Clóvis Salgado. Mineiro de Leopoldina, Clóvis

Salgado foi professor, médico, Governador de Minas, Ministro da Educação e Cultura

e teve atuação determinante para a criação do Palácio das Artes.

A Fundação Clóvis Salgado nasceu com a missão de produzir, fomentar e difundir
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as artes e a cultura em Minas Gerais. Ao longo desses 40 anos, a Fundação se

legitimou com uma atuação ininterrupta e uma produção de volume quase

incomensurável, realizando grandes espetáculos, concertos e óperas, e formando

importantes gerações culturais.

Essa é uma instituição que nasceu inovadora e atuante em todas as áreas

artísticas. Em 1970, ano da inauguração da Grande Galeria do Palácio das Artes, foi

realizada a mostra "Do corpo à terra". De caráter experimental e coletivo, marcou a

inauguração do Palácio das Artes e durou três dias. Aconteceu no Parque Municipal e

ruas da cidade. Em depoimento em 1997, Frederico Morais relatou: “Do corpo à terra”

foi a última e mais radical manifestação coletiva da vanguarda brasileira.”

Ainda em 1971, eram criados a Cia. de Dança Palácio das Artes, pelo mestre de

balé e coreógrafo Carlos Leite, e o Coral Lírico de Minas Gerais. A partir de 1972,

passaram a ser oferecidos cursos de canto e dança. Em 1974, foi criado o centro de

memória da Fundação, e em 1976, nascia a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais.

Em 1986, foi criado oficialmente o Centro de Formação Artística do Palácio das Artes

- Cefar -, que oferecia cursos nas áreas de teatro, dança e música, e o Cine

Humberto Mauro se consolida como um dos mais importantes cinemas do circuito

não comercial da cidade. Em 1992, criou-se a Associação de Patronos do Palácio das

Artes - APPA -, entidade sem fins lucrativos que visava colaborar para o

aprimoramento da produção artística da FCS. Em 1997, todos sofremos juntos com o

incêndio que consumiu o Grande Teatro do Palácio das Artes e que mobilizou toda a

sociedade mineira, a classe artística e os dirigentes da instituição na sua

reconstrução.

Em 1998, a Serraria Souza Pinto, importante espaço cultural da cidade, passa a ser

administrada pela Fundação Clóvis Salgado. Em 2002, é oficializado o Centro

Técnico de Produção, responsável pela criação e produção de cenários, figurinos e

cursos técnicos de formação na tecnologia cênica. São criados e fortalecidos grupos

jovens na FCS: o coral infantil, que acabou de nos brindar com essa belíssima

apresentação, Big Band, Ballet Jovem, Grupo de Percussão, Grupo de Choro, entre

outros, e a área de arte-educação da Fundação torna-se referência. O Instituto

Cultural Sérgio Magnani torna-se um dos mais importantes parceiros da FCS, para
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viabilizar suas atividades. A história é longa.

A instituição nasceu com a vocação de extrapolar os limites de um espaço cultural.

Ao longo desses 40 anos, a Fundação Clóvis Salgado cresceu e fortificou-se,

transformando-se em uma instituição que trabalha toda a cadeia produtiva da cultura

nas áreas de exibição, produção, circulação e formação cultural.

Nessas quatro décadas de atividades, consagrou-se como uma das organizações

culturais mais importantes do País. Ela hoje é referência e modelo na área, um

grande complexo de formação e fomento, composto pelo Palácio das Artes, Serraria

Souza Pinto e Centro de Arte Contemporânea e Fotografia, este último localizado em

prédio cedido à Fundação pelo Instituto Moreira Salles, com suas atividades iniciadas

em janeiro de 2010.

Também é responsável pela gestão de três grandes grupos - Orquestra Sinfônica,

Coral Lírico de Minas Gerais e Companhia de Dança Palácio das Artes - e pelo

Centro de Formação Artística - Cefar -, com diversos cursos e grupos artísticos

jovens, além do Centro Técnico de Produção. Mas, antes de tudo, a Fundação Clóvis

Salgado é um fortalecedor de relações: sociedade civil, governo, classe artística,

produtores culturais e público. Um grande elo que envolve todos os setores

produtivos e amantes das artes e da cultura.

Assim, é com muita alegria que dividimos com vocês as comemorações dos 40

anos dessa instituição, que pertence a todos os mineiros. A história da Fundação

Clóvis Salgado tem a marca de JK, mas também dos seus dirigentes, a quem

cumprimento nas pessoas dos ex-Presidentes aqui presentes; mas também é uma

história com a marca do incansável e altamente qualificado corpo técnico, dos artistas

que passaram por seus espaços e caminharam juntos com a instituição, de todas as

empresas que nela investiram, da imprensa que divulgou suas ações e de cada um

de vocês presentes e do público que sempre apoiou a Fundação. Que a Fundação

Clóvis Salgado possa continuar a cumprir seu compromisso com a cultura de Minas

Gerais por muitos anos. Força e vida longa à Fundação Clóvis Salgado!

Apresentação musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral Lírico de Minas Gerais, que,

sob a regência de Márcio Miranda Pontes, acompanhado do pianista Gustavo do
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Carmo e do trompetista Tiago Viana de Freitas, interpretará as músicas: “Glória ao

Egito”, da ópera “Aída”, de Verdi, e “Aleluia”, do oratório “O Messias”, de Händel.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Sra. Eliane Parreiras, Presidente da Fundação Clóvis Salgado; Exmo. Sr.

Washington Tadeu de Mello, Secretário de Estado de Cultura; Sra. Thaís Velloso

Cougo Pimentel, Presidente da Fundação Municipal de Cultura, representando o

Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Márcio Lacerda; Sr. Rinaldo Campos Soares,

Cônsul-Geral Honorário do Japão; Sr. José Osvaldo Lasmar, Diretor da Associação

Comercial de Minas Gerais, representando o Presidente da entidade, Charles Lotfi;

Exma. Deputada Gláucia Brandão, Presidente da Comissão de Cultura, minha amiga

e autora do requerimento que deu origem a esta justa homenagem; Sra. Marília

Salgado e Sr. Clóvis Augusto Salgado, filhos do Clóvis Salgado, que nos honram

muito com sua presença; Sr. José Eduardo Gonçalves, Presidente da Rede Minas; e

Sr. Valério Fabris, Presidente da Rádio Inconfidência, boa noite.

Fernando Pessoa, o grande poeta da língua portuguesa, legou-nos um belo e

profundo pensamento sobre a relevância da arte para a existência humana. Assim

falou Pessoa: “Só a arte é útil. Crenças, exércitos, impérios, atitudes, tudo isso passa.

Só a arte fica, por isso só a arte vê-se, porque dura.”

A permanência da arte, em suas diversas linguagens, junto ao público mineiro, tem

sido, há quatro décadas, o objetivo maior da Fundação Clóvis Salgado.

Responsável pelo funcionamento do Palácio das Artes, da Serraria Souza Pinto, do

Centro Técnico de Produção e do Centro de Formação Artística, a Fundação, no

momento dirigida pelas mãos competentes e dedicadas de Eliane Parreiras,

responde, simultaneamente, por espaços de exibição, de produção de espetáculos e

de formação de artistas e técnicos.

Abrigando uma orquestra sinfônica, um corpo de baile e um coral lírico, todos de

reputação internacional, homenageia nos diversos locais do Palácio das Artes

grandes nomes da história do cenário artístico mineiro, como João Ceschiatti, Arlinda

Corrêa Lima, Juvenal Dias, Genesco Murta e Humberto Mauro. Os diversos espaços

que a constituem têm sido carinhosamente utilizados por nossa população, que,
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maciçamente, prestigia suas atividades. Foi assim que se tornou um polo

importantíssimo de difusão da cultura contemporânea, flexibilizando as fronteiras

entre o erudito e o popular, a tradição e a novidade.

Ideia inicial de Juscelino Kubitschek, ainda quando Prefeito de Belo Horizonte, o

Palácio das Artes teve sua construção abandonada por décadas e retomada apenas

pelo Governador Israel Pinheiro, em 1966. Tomando o nome do ex-Governador e ex-

Ministro da Educação de JK, o médico Clóvis Salgado, rende homenagem a um

grande incentivador da cultura e apaixonado pela arte, casado com uma cantora

lírica, Lia Portocarrero de Albuquerque Salgado.

Ao levar os espetáculos que produz também para o interior do Estado, a Fundação

Clóvis Salgado vem formando um público sensível e atualizado em relação a

manifestações artísticas de alta qualidade.

Nestas quatro décadas, intermediando a arte e sua fruição para o público mineiro,

vem-nos fazendo compreender um alentado sentimento do mundo, já que as obras

de arte nos apresentam novas maneiras de ver a realidade. Artistas e suas criações

interagem com os demais seres humanos, emocional e socialmente, nos níveis

intelectual e espiritual, pois todo homem precisa da arte para viver melhor. Ou, como

disse tão acertadamente o crítico Mário Pedrosa, a arte é necessidade vital.

Instigando a imaginação, o discernimento e a percepção, ela nos retira da

materialidade e nos faz sentir algo mais que o quente ou o frio, a fome ou a

saciedade, a dor ou o prazer. Pela associação entre o imaginário e a realidade, às

vezes provocando polêmica, vem criando novos códigos em função de evocar, em

cada um de nós, esse sentimento do mundo.

Como responsável por nosso maior centro cultural, a Fundação Clóvis Salgado vem

possibilitando a cada espectador de suas mostras ou espetáculos vislumbrar valores

importantes para a vida de todos, não só tornando um processo contínuo nossa

adaptação a uma herança cultural, recebida de outras gerações, como também

privilegiando experimentações.

Em agradecimento a todos os artistas e técnicos que atuaram e atuam em seus

palcos, salas ou galerias, assim como aos seus diversos dirigentes ao longo destas

décadas, realizamos esta homenagem para expressar como o povo mineiro vem
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sendo cativado pelo trabalho inestimável da Fundação Clóvis Salgado. 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 24, 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 24/8/2010.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 4/8/2010

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Ademir Lucas e Wander Borges, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Cecília Ferramenta, declara

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

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

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

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

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

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº

6.503/2010. 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. e da

Deputada Cecília Ferramenta e do Deputado Carlin Moura em que solicitam sejam

realizadas audiências públicas com a finalidade de debater, respectivamente, a

aprovação de projetos habitacionais pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e a

subutilização da Estrada de Ferro Vitória-Minas no que se refere ao transporte de

carga. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2010.

Alencar da Silveira Jr., Presidente.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/8/2010

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite e Rômulo Veneroso, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria Tereza Lara,

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

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

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

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios

dos Srs. Robson Lucas da Silva, Chefe de Gabinete da Secretaria de Defesa Social;

Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais (3);

Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Administração Prisional (10/7/2010); dos

Srs. Waltair Vasconcelos Sobrinho, Superintendente da Polícia Rodoviária Federal

em Minas Gerais; Marcos Melo Frade, Gerente de Administração do Banco do Brasil

(17/7/2010); das Sras. Marta de Sousa Lima, Chefe de Gabinete da Secretaria de

Saúde; e Elídia Tavares de Lanna Rocha, Diretora Executiva de Engenharia e Gestão

Predial do Tribunal de Justiça; e dos Srs. Jerry Antunes de Oliveira, Superintendente

Regional em Minas Gerais do Departamento de Polícia Federal; Marco Antônio

Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais (4); Ronaldo Araújo

Pedron, Subsecretário de Atendimento às Medidas Socioeducativas; José Elcio

Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG; Gustavo Botelho Neto, Superintendente

de Investigações e Polícia Judiciária da Polícia Civil de Minas Gerais (10/8/2010).

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
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Projeto de Lei nº 4.609/2010 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (relatora: Deputada Maria Tereza Lara, 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

6.469 e 6.471/2010, ambos com a Emenda nº 1, 6.470, 6.481, 6.484, 6.502, 6.508,

6.535, 6.541 e 6.553/2010. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.727/2009 e

4.531/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara e dos

Deputados João Leite e Rômulo Veneroso em que solicitam seja encaminhado ao

Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais, ao Sindicato dos

Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais, à Associação dos Oficiais da

Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, à

Associação dos Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, à

Secretaria de Defesa Social, ao Comando da Polícia Militar e à Chefia da Polícia Civil

cópia das notas taquigráficas da reunião desta Comissão do dia 5/8/2010, que

debateu o tema "Ciclo completo de polícia"; do Deputado Sargento Rodrigues (3) em

que solicita sejam encaminhadas manifestações de aplauso aos policiais militares da

22ª Companhia Independente da PMMG, no Município de Caratinga, que vêm

realizando um excelente trabalho na repressão ao tráfico de drogas na região; aos

policiais militares lotados na 61ª Companhia da PMMG por participarem ativamente

do projeto "Patrulha Rural", na cidade de Conselheiro Lafaiete; aos policiais militares

da 9ª Companhia Independente da PMMG, no Município de Araguari, por serem

responsáveis pela implantação do Projeto Rede de Vizinhos Protegidos. Logo após, é

aprovado o Relatório das 20 Audiências Públicas Realizadas nas Regiões Integradas

de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais (2009-2010), que objetivaram

diagnosticar a situação da segurança pública no Estado, o qual vai publicado após as

assinaturas. Em seguida, é fixado novo horário das reuniões ordinárias da Comissão

para as 14h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
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presença 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 agosto de 2010.

João Leite, Presidente - Rômulo Veneroso - Tenente Lúcio.

Relatório das 20 Audiências Públicas Realizadas nas Regiões Integradas de

Segurança Pública do Estado de Minas Gerais (2009-2010)

Uberaba, 11/8/2009

I - Apresentação

Em 11/8/2009, realizou-se, na Câmara Municipal de Uberaba, a 13ª Reunião

Extraordinária da Comissão de Segurança Pública. Requerida pelos Deputados João

Leite, Presidente da Comissão; Maria Tereza Lara, Vice-Presidente; Tenente Lúcio e

Rômulo Veneroso, a reunião teve por objetivo discutir a segurança pública na 5ª

Região Integrada de Segurança Pública – Risp.

Além dos Deputados João Leite, Maria Tereza Lara, Tenente Lúcio, Rômulo

Veneroso, Adelmo Carneiro Leão, Fawim Sawan e Weliton Prado, compuseram a

Mesa: os Vereadores Luiz Humberto Dutra, José Severino, Jorge Ferreira, Itamar

Ribeiro, João Gilberto Ripposati e Lourival dos Santos; Carlos Alberto Valera,

Promotor de Justiça de Uberaba, representando o Procurador-Geral de Justiça do

Estado; Vânia Célia Ferreira, Diretora da Superintendência Regional de Ensino de

Uberaba, representando a Secretária de Estado de Educação; Eliane Cristina de

Melo, Coordenadora Regional da Defensoria Pública de Uberaba, representando o

Defensor Público-Geral do Estado; Fabrízio de Morais Mussulim, Coordenador da

Defensoria Pública de Uberaba; Glorivan Bernardes de Oliveira, Delegado Regional

da Polícia Federal; Delegado José Paulino da Silva Filho, Chefe do 5º Departamento

da Polícia Civil, representando o Chefe de Polícia Civil do Estado; Cel. PM Flávio

Aquino, Comandante da 5ª Região da Polícia Militar, representando o Comandante-

Geral da Polícia Militar; Wagner Guerreiro, Juiz da Vara de Execuções Penais da

Comarca de Uberaba; Francisco Eduardo, Delegado Regional da Polícia Civil;

Wellington Cardoso Ramos, Secretário de Trânsito da Prefeitura de Uberaba; Júlio

César de Aguiar, Diretor da Guarda Municipal; Ten.-Cel. Sidney Araújo; Cláudio

Chaves Beato Filho, Coordenador do Centro de Estudos de Criminalidade e
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Segurança Pública da UFMG.

II - Desenvolvimento da reunião

II. 1 - Exposições e discussão

Inicialmente, o Deputado João Leite relatou tratar-se da primeira reunião desta

Comissão entre as que serão realizadas nas Risps do Estado. A ideia, segundo ele, é

ouvir os comandantes de cada região – nas quais há integração entre a Polícia Civil,

a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil –, além da população e de

representantes da sociedade civil em geral.

O Delegado José Paulino abordou a situação das cadeias públicas da região.

Apresentou os principais problemas: superlotação de quase todas as cadeias

públicas da região; quantidade insuficiente de Agentes Penitenciários; permanência

de algumas cadeias sob a responsabilidade da Polícia Civil, o que gerou outro

transtorno: o deslocamento de policiais civis para executar a guarda de presos,

comprometendo o desempenho de suas funções originais.

Segundo o Delegado, em Conceição das Alagoas, há 56 vagas e 160 presos sob a

guarda da Polícia Civil. A previsão é de que a Subsecretaria de Administração

Prisional - Suapi - assuma essa cadeia ainda em 2009, com a presença de 60

Agentes Penitenciários. Perdizes também é um Município que apresenta problemas.

Há cerca de dois meses havia ocorrido uma rebelião na cadeia pública, motivando um

remanejamento que aliviou a capacidade local, mas lotou as cadeias vizinhas. Por

esse motivo, há 51 presos em uma cadeia com capacidade para 58. A cadeia pública

de Frutal é outra que inspira cuidados, porque o Município faz limite com o Estado de

São Paulo, e ainda está sob a responsabilidade da Polícia Civil. Sua capacidade é de

40 vagas, e há 147 presos. Iturama, que também faz divisa com São Paulo, está com

100 presos, enquanto sua capacidade é de 45. Campina Verde é a única exceção,

com 40 vagas e 30 presos.

José Paulino ressaltou, ainda, o fato de Uberaba ter sido a primeira cidade a adotar

um modelo de integração de segurança pública responsável e capaz de otimizar

recursos, potencializar capacidades e talentos no combate ao crime. Além disso, há

diálogo com a comunidade e com o Conselho de Segurança Pública, que realiza

reuniões mensais, ajudando a gerenciar o problema da segurança pública local.
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O Cel. Flávio Aquino reforçou a existência de problemas nas cadeias públicas da

região. Destacou a importância de dois eventos realizados em 2009: o Pacto pela

Paz, evento internacional, e o Encontro da Comunidade de Fronteira, com a presença

de representantes do sistema de defesa social de três Estados que fazem limite com

Minas Gerais: São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Foram feitas 18 operações

conjuntas da região com esses Estados. De um ano para o outro, obteve-se um salto

– a 5ª Risp passou do pior desempenho operacional do Estado, em 2008, para o

segundo melhor desempenho, em 2009. Essa melhora ocorreu devido ao processo

de integração, de participação e de envolvimento comunitário na segurança pública.

De acordo com o expositor, houve uma redução média de 24% na ocorrência de

crimes violentos nos 30 Municípios da Risp. No final de 2007 e início de 2008, foi

registrada, em Uberaba, uma média de 13 casos de crimes violentos por dia. Em

2009, essa média caiu para 3 a 5 casos. No ano passado, a taxa de homicídios foi

reduzida em 44%. Mas, nos últimos meses, foi constatado outro problema sério em

Uberaba: as mortes no trânsito.

Segundo o Coronel, o compromisso para aquele ano é a valorização da vida. Uma

das metas é o combate ao tráfico de drogas. No Encontro da Comunidade de

Fronteira, ficou claro que as drogas vêm de outros países – Paraguai e Bolívia –,

atravessam os Estados do Centro-Oeste e passam pela região. Objetiva-se criar uma

Companhia de Missões Especiais, com ações táticas específicas para combater o

tráfico de drogas, e construir, com recursos municipais, a sede da 5ª Área Integrada

de Segurança Pública – Aisp. Está prevista, ainda, a implementação do projeto Achou

Ganhou, em parceria com a Prefeitura de Uberaba, que pretende aumentar a

participação e o envolvimento comunitário na questão da segurança e na promoção

da paz social. Ele afirmou, ainda, que seria lançado, por meio da internet, um livro de

interação comunitária em que a comunidade poderia interagir com a Polícia Militar e

com o sistema de defesa social. Seriam instalados terminais e caixas de sugestões,

de maneira que o livro funcionaria como um vetor de interação comunitária.

O Cel. Flávio Aquino salientou que foi criado um “blog” (que já conta com mais de

100 mil acessos), por meio do qual as pessoas participam denunciando, interagindo

ou reclamando. Há também um sistema de monitoramento, que acompanha “on line”
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o cumprimento das metas de desempenho estipuladas para cada um dos 30

Municípios. Segundo ele, os bons resultados da segurança pública na região devem-

se ao comprometimento de cada um dos componentes do sistema de defesa social e

ao investimento do Estado, que é fundamental.

O Juiz Wagner Guerreiro questionou a necessidade da existência de mais vagas,

mais viaturas, mais pessoal, mais instrumental, mais Juízes, mais penitenciárias,

mais cadeias públicas. Destacou a importância do trabalho repressivo, de apuração,

mas ressaltou que é possível diminuir o índice de criminalidade por meio da

educação. Segundo ele, deve-se pensar um pouco mais em educação, esportes e

infraestrutura, de forma a tentar evitar que a criança de hoje seja adotada por um

traficante e se transforme em um futuro criminoso. A Lei de Execução Penal adota a

teoria da nova defesa social, ou seja, não adianta deixar o cidadão segregado 30

anos sem nenhum tratamento. Ele sairá da cadeia pior do que entrou. Dessa forma, a

sociedade não está sendo protegida. De acordo com o Juiz, deve haver um melhor

tratamento daquele que está sob o regime penitenciário. Há, atualmente, um

problema gravíssimo: o “crack”, que significa, em inglês, quebra, quebradeira. Ele

arrebenta com toda a estrutura do indivíduo. A recuperação do viciado em “crack” é

de 1 em cada 10. Se houvesse mais empenho do Estado, talvez se recuperassem

dois, três ou quatro indivíduos, que, provavelmente, não retornariam ao sistema

penitenciário.

O Presidente da Comissão ponderou sobre o custo de cada preso para o Estado:

R$2.300,00 mensais, enquanto um aluno do ensino médio não chegaria a custar isso

num ano.

Segundo o Promotor Carlos Alberto, devem ser feitos mais investimentos em

educação. Qualquer país civilizado gasta 6% do PIB com a educação, enquanto no

Brasil gasta-se apenas 2%. Para ele, o caminho é a escola em tempo integral.

Registrou, ainda, como Promotor do Meio Ambiente de Uberaba, a necessidade de

especialização da Polícia Civil na área de meio ambiente, bem como de uma

delegacia específica com atribuições nessa esfera.

Ponderou que a defesa social é obrigação do Estado, mas a sociedade deve ter sua

parcela de contribuição. “Como esperar que o policial redija uma boa ocorrência, se
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as pessoas que viram o fato, na maioria das vezes, se omitem? Como querer que a

Polícia Judiciária faça seu trabalho investigativo, se as pessoas não querem prestar

depoimento? Como querer que o Ministério Público deflagre as ações penais, se não

há prova produzida pela Polícia Judiciária? E como querer que o Poder Judiciário

condene alguém sem provas? Tudo isso é o que alimenta a impunidade, fruto não só

da falta de ação estatal, mas também da falta de participação da comunidade.”

Segundo o Delegado Glorivan de Oliveira, a Polícia Federal tem a missão especial

de integrar uma rede de combate à criminalidade como parte de uma estratégia da

direção-geral da instituição para Minas Gerais, com uma preocupação significativa em

relação ao Triângulo Mineiro. Reconhece-se a importância geoestratégica da região

em relação aos Estados do Centro-Oeste e da Região Norte e às importantes cidades

e Capitais do Sudoeste e do Sul do País. Por essa razão, há uma determinação do

Ministério da Justiça para que se fortaleçam as ações de inteligência no Triângulo,

mais especificamente nas Delegacias de Uberaba e de Uberlândia, a fim de que se

possa enfrentar de forma mais adequada a questão do controle das organizações

criminosas vinculadas ao tráfico de drogas e a outros crimes que fragilizam a defesa

social. A regra é que o Estado propicie a segurança pública, mas a Polícia Federal e

o governo da União têm deixado de lado a atuação meramente secundária e têm

procurado ser mais atuantes, inclusive como fomentadores da segurança pública,

com o incremento da defesa social.

A Defensora Pública Eliane Cristina ressaltou a preocupação da Defensoria Pública

com a quantidade de encarcerados carentes, que chegam a representar 80% a 90%

do sistema prisional. Esse órgão tem tentado chegar à população como a casa da

cidadania, atuando não só na parte judiciária, ou seja, nos processos, como também

na parte preventiva.

Questionado pelo Presidente da Comissão, Wagner Guerreiro informou que em

Uberaba há aproximadamente 300 presos provisórios, o que coincide com a média do

Estado – 50% dos presos são provisórios.

José Paulino registrou, como Presidente do Consep Aisp 84, a necessidade de

maior participação da comunidade no Documento Gerencial de Trabalho – Dogesp –,

que é feito nas companhias e contém informações que contribuem para a
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implementação de ações de segurança pública.

O Secretário Wellington Cardoso chamou a atenção para a omissão de vários

segmentos importantes da segurança pública. Destacou a necessidade de se

resgatar a credibilidade do sistema para que o cidadão se sinta seguro ao fazer uma

denúncia. Para ele, outro problema é a necessidade de recomposição do quadro de

policiais civis em Uberaba, onde cada Delegado está responsável por mais de mil

inquéritos. Ainda de acordo com o Secretário, os problemas que contribuem para a

insegurança e para a impunidade são também estruturais.

O Vereador Élcio Souto salientou a importância do sistema Infoseg, que é capaz de

rastrear pessoas em todo o Estado. Sugeriu que esse sistema seja estendido às

delegacias. Outro ponto importante, segundo ele, é a necessidade de implantação da

cédula de identidade única. Atualmente, uma pessoa pode ter muitas identidades, o

que a deixa livre para fazer o que quiser em cada Estado. O Vereador apresentou

algumas reivindicações da comunidade – mais equipamentos para o policiamento;

aumento do contingente de policiais; construção de um quartel, para que Conceição

das Alagoas tenha uma companhia, e não, um pelotão; resolução do problema da

superlotação da cadeia pública –, que foram entregues ao Presidente da Comissão.

A Diretora Vânia Célia relatou os problemas enfrentados pelas escolas estaduais.

Afirmou serem incontáveis as tentativas frustradas de se conseguir a presença da

polícia dentro dos estabelecimentos de ensino e chamou a atenção para o fato de

que, quando uma escola é bem equipada, ela torna-se alvo de roubos. Disse que a

Secretaria de Estado de Educação vem tentando participar dos vários programas

existentes, fazendo parcerias com todas as prefeituras da região. Boa parte das

escolas estaduais tem um programa de tempo integral. Destacou, ainda, vários

projetos que têm obtido bons resultados: o Escola Viva, Comunidade Ativa, que

começou com os programas Aluno de Tempo Integral e Abrindo Espaços; o PEA

Juventude; o Acelerar para Vencer; o Programa Educacional de Resistência às

Drogas e à Violência – Proerd -; o Aprofundamento de Estudos; e o ensino

profissionalizante, que está presente em todas as escolas de ensino médio. Informou

que há, inclusive, uma escola funcionando em uma unidade prisional.

O Vereador João Gilberto entregou ao Presidente da Comissão um ofício
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solicitando estudo para se instituir a guarda escolar nas escolas estaduais. Os

professores vêm se arriscando muito para ministrar suas aulas. Segundo ele, é

preciso que se ofereça mais segurança às escolas, uma vez que o número de

ocorrências tem aumentado.

Ripposati falou sobre a necessidade de se implantar um sistema de segurança

pública nos distritos industriais de Uberaba e sugeriu a criação de um Instituto de

Segurança Pública – ISP – rural para trazer mais segurança à zona rural do

Município. Para isso, seria preciso aumentar o número de contratações de policiais

civis e militares, bem como o de patrulhas rurais, além de reforçar os recursos para

melhorar as condições de trabalho dos profissionais da área.

Cláudia Sadú, Presidente da Federação das Associações de Bairros de Uberaba,

reforçou o pedido para que a Guarda Municipal atue nas escolas estaduais e

municipais. Segundo ela, essa foi a maior necessidade apontada pelas associações

de bairros do Município.

A Deputada Maria Tereza Lara fez um apelo para que se divulgue o Disque

Denúncia (número 181), que é um importante instrumento da comunidade para

colaborar com os órgãos de segurança e de defesa social na diminuição da violência.

O Vereador Cléber Humberto defendeu maior investimento na área de segurança

pública, com aumento significativo dos recursos financeiros. Para ele, as leis

deveriam ser mais punitivas, e o preso, ao cumprir sua pena, não deveria ficar ocioso,

sem um trabalho.

Sebastiana Donizeti, Presidente da Associação dos Usuários de Transporte Público

de Uberlândia, reafirmou o problema da falta de confiança do cidadão em relação ao

trabalho da polícia, ressaltando a truculência da abordagem de alguns policiais.

Cobrou mais preparo do policial para lidar com a comunidade, especialmente com a

mais pobre e carente. Quanto ao ensino integrado, denunciou que, de fato, ele não

existe por falta de professores qualificados.

O Vereador José Severino chamou a atenção para o problema das drogas.

Atualmente 60% da população carcerária no Estado têm ligação com as drogas.

Enfatizou que o caminho para a recuperação dos presos é o trabalho.

O Deputado Weliton Prado ponderou que os recursos arrecadados, provenientes
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das taxas de segurança pública, são encaminhados ao caixa único do Estado e,

muitas vezes, não são investidos em segurança pública. Defendeu a criação de um

Fundo Estadual de Segurança Pública, de forma a garantir os recursos que

contribuiriam para a autonomia e independência das forças de segurança pública, ou

seja, para a sua integração de fato.

II. 2 - Encaminhamentos aprovados:

a) ofício ao Presidente da ALMG solicitando que se veicule e divulgue campanha

publicitária do Disque Denúncia (número 181);

b) ofício ao Secretário de Defesa Social solicitando providências para agilizar a

assunção, pela Subsecretaria de Administração Prisional, das cadeias públicas dos

Municípios integrantes da 5ª Risp; e fornecer armamento moderno, coletes à prova de

balas, equipamentos de informática e viaturas aos órgãos policiais de Conceição das

Alagoas, atendendo a solicitação de Vereadores dessa cidade;

c) ofício ao Chefe da Polícia Civil solicitando providências para recompor o quadro

de Escrivães e Agentes de Polícia nas cidades que compõem a 5ª Risp;

d) ofício à Ferrovia Centro Atlântica solicitando informações sobre os procedimentos

adotados para garantir a guarda dos trilhos do ramal ferroviário do Distrito Industrial II

de Uberaba.

III - Principais pontos abordados

III. 1 - Problemas:

a) aumento das mortes no trânsito;

b) superlotação de quase todas as cadeias públicas da Risp;

c) excesso de presos provisórios;

d) guarda dos presos das cadeias públicas de Conceição das Alagoas e de Frutal

sob a responsabilidade da Polícia Civil;

e) insuficiência de efetivos das Polícias Civil e Militar, bem como de viaturas e

equipamentos;

f) insuficiência de Agentes Penitenciários para fazer a escolta de presos;

g) insuficiência de Defensores Públicos na região;

h) falta de policiamento nas escolas;

i) falta de preparo dos policiais militares e civis, principalmente no trato com a
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população mais carente.

III. 2 - Resultados positivos:

a) Uberaba é a primeira cidade a adotar um modelo de segurança pública

integrada;

b) na região, há diálogo entre as Polícias, o Consep e a comunidade;

c) há integração do trabalho das Polícias Civil e Militar;

d) após a atuação da Suapi, o sistema carcerário melhorou;

e) a 5ª Risp passou do pior desempenho operacional do Estado, em 2008, para o

segundo melhor, em 2009;

f) Minas Gerais realizou 18 operações conjuntas com os Estados limítrofes: São

Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás;

g) houve uma redução média de 24% na prática de crimes violentos nos 30

Municípios da Risp, sendo que, em Uberaba, especificamente, a redução foi de 35%;

h) a média dos crimes violentos passou de 13 por dia, em 2007 e 2008, para 3 a 5

por dia, em 2009, em Uberaba;

i) houve uma redução de 44% na taxa de homicídios em 2009;

j) a Polícia Militar criou um “blog” no qual as pessoas participam denunciando,

interagindo ou reclamando;

k) existe um sistema de monitoramento eficaz, que acompanha, crime por crime,

todos os dias, as metas de desempenho estipuladas para cada um dos 30 Municípios

da Risp;

l) em Uberaba, está sendo construído um anexo para os presos provisórios;

m) no Município de Conceição das Alagoas, está sendo construído um quartel com

a ajuda da comunidade;

n) foi criada a Central de Fiscalização de Penas Alternativas – Cefipa – no âmbito

do Juizado Especial;

o) foi criado o Conselho Municipal de Segurança Pública, para possibilitar a

participação da comunidade na busca de soluções para os problemas de segurança

pública da região;

p) boa parte das escolas estaduais da Risp dispõe do programa Aluno de Tempo

Integral;
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q) há uma escola de ensino médio funcionando na Penitenciária de Uberaba.

III. 3 - Carências a serem supridas:

a) intensificar o combate às drogas, por meio da criação de uma Companhia de

Missões Especiais, com táticas específicas contra o tráfico;

b) implementar o projeto Achou Ganhou, que objetiva aumentar a participação e o

envolvimento comunitário na questão da segurança pública e na promoção da paz

social;

c) oferecer o programa Aluno de Tempo Integral em todas as escolas públicas da

região;

d) realizar estudo sobre a viabilidade de se instituir a guarda escolar nas escolas

estaduais e municipais da região;

e) estender o sistema Infoseg a todas as delegacias do Estado;

f) implantar uma delegacia específica com atribuições na área de meio ambiente,

bem como promover a especialização da Polícia Civil nessa área;

g) implantar o monitoramento de todas as viaturas da Polícia Militar;

h) implantar, no País, a cédula de identidade única;

i) implantar sistemas de segurança pública nos distritos industriais de Uberaba;

j) construir a sede da 5ª Aisp;

k) construir centros de recuperação para o egresso da região;

l) liberar recursos para a construção de um quartel no Município de Conceição das

Alagoas;

m) retirar completamente da Polícia Civil a guarda de presos nas cadeias públicas

da região;

n) aumentar o efetivo, os equipamentos e o número de viaturas das Polícias Civil e

Militar;

o) instituir um auxílio-periculosidade para os servidores da segurança pública;

p) aumentar o número de Defensores Públicos do Estado na região;

q) aumentar o investimento do governo estadual na área de segurança pública, na

5ª Risp;

r) criar um Fundo Estadual de Segurança Pública;

s) criar um ISP rural no Município de Uberaba;
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t) aumentar a mobilização da comunidade na questão da segurança pública;

u) integrar a Secretaria de Estado de Educação aos órgãos de segurança pública

da região;

v) aplicar, de fato, a Lei de Execução Penal;

x) resgatar a credibilidade do sistema de segurança pública junto à comunidade.

Montes Claros, 1°/9/2009

I - Apresentação

Em 1°/9/2009, realizou-se na Câmara Municipal de Mo ntes Claros a 17ª Reunião

Extraordinária da Comissão de Segurança Pública, requerida pelos Deputados João

Leite, Presidente da Comissão; Maria Tereza Lara, Vice-Presidente; Rômulo

Veneroso e Tenente Lúcio. A reunião teve por objetivo debater a segurança pública

na 11ª Região Integrada de Segurança Pública – Risp.

Participaram da reunião os Deputados João Leite, que a presidiu, Rômulo Veneroso

e Ruy Muniz. Também compuseram a Mesa as seguintes autoridades: Alceu José

Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça; José Messias Sales Alves, Delegado

Regional da Polícia Civil, representando o Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas

Gerais; Ten.-Cel. PM Milton Rodrigues Abreu, Subcomandante da 11ª Região da

Polícia Militar, representando o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de

Minas Gerais; Ten.-Cel. PM Franklin de Paula Silveira, Comandante do 10º Batalhão

da Polícia Militar; Maria Albanita Roberta de Lima, Subsecretária de Estado de

Assistência Social; Roberto Rocha Tross, Coordenador Especial da Juventude,

representando o Secretário de Estado de Esportes e da Juventude; Antônio Fábio

Gonçalves Martins, Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, representando o

Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais; Maurina Fonseca

Mota de Matos, Coordenadora Regional da Defensoria Pública de Montes Claros,

representando o Defensor Público-Geral; Fernando Antônio Bonhsack, Delegado-

Chefe de Polícia Federal de Montes Claros; Roberto Amaral, Secretário Municipal de

Agropecuária e Abastecimento; Luiz Tadeu Leite, Prefeito Municipal de Montes

Claros; José Benedito, Prefeito Municipal de Janaúba; e Athos Mameluque,

Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros.

II - Desenvolvimento da reunião
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II. 1 - Exposições

A reunião foi aberta pelo Presidente da Comissão, que realizou breve exposição

sobre o histórico e a finalidade do evento.

O Prefeito Municipal de Montes Claros relatou a situação da segurança pública na

localidade, traçando comparativo entre o período pretérito e o atual, no qual, para ele,

houve uma acentuada melhora. Ele cita que Montes Claros ocupava, no Estado, o 3º

lugar em ocorrências de crimes dolosos contra a vida, mas subiu para a 8ª posição e,

hoje, está no 12º lugar. O Prefeito credita tal melhoria à política de segurança pública

estadual desenvolvida nos dois últimos quadriênios, com destaque para a ação

integrada e coordenada dos órgãos estaduais e federais de defesa social, que

permitiu essa redução dos níveis de criminalidade. Segundo o mandatário, a região

foi beneficiada pela criação, em Montes Claros, de um órgão municipal na área da

defesa social e por ações preventivas que vêm ocorrendo na localidade, envolvendo

políticas sociais, especialmente no campo da educação, bem como as dirigidas ao

jovem, como o projeto Viva Vôlei, e as parcerias com a PM, para a implementação do

Proerd, e com a Empresa Brasileira de Correios, que atende 500 crianças na prática

da natação.

O Delegado José Messias abordou a integração das Polícias ocorrida nos últimos

anos, recordando que sempre houve um trabalho harmonioso entre as Polícias Civil e

Militar. Para ele, a integração gera um aumento de eficiência e se reflete na redução

dos índices de criminalidade. Ressalta, todavia, a necessidade de aprimoramento

dessa ação integrada, bem como a necessidade de a política de segurança pública

se relacionar com as políticas sociais, já que são áreas interligadas.

O Ten. Cel. Milton Abreu citou as peculiaridades da região, que precisaria ser mais

assistida. O militar esclareceu que tem crescido substancialmente o investimento nos

setores logístico, financeiro e de recursos humanos dos órgãos de defesa social,

assim como salientou os bons resultados da integração das Polícias, assinalando

iniciativas importantes como o cinturão da segurança e a patrulha rural. Afirmou,

contudo, a necessidade de se dar mais apoio aos órgãos de segurança pública

existentes na região.

O Procurador-Geral de Justiça também realçou a importância da integração das
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Polícias e os avanços na organização do sistema penitenciário, com a estruturação

da Suapi e o incentivo à adoção do modelo Apac, além das parcerias com a

sociedade para o tratamento dos presos. Salientou, ainda, o papel que vem sendo

desempenhado pelo órgão na região, reafirmando o compromisso deste com sua

missão institucional.

O Delegado da Polícia Federal Fernando Bonhsack descreveu o que considera uma

situação delicada de criminalidade existente no Norte de Minas, mas ressaltou o

trabalho importante e eficaz realizado pelas Polícias. Reforçou a importância da

integração das Polícias estaduais e elogiou o mapeamento do crime na região,

realizado pelos órgãos de segurança pública. Sobre a atuação da Polícia Federal, o

servidor recordou diversas atividades desenvolvidas, que atingem não só o Norte de

Minas, mas, eventualmente, outras regiões do País, tais como o combate à corrupção

e ao desvio de verbas públicas.

Os problemas acarretados pelas rodovias que cortam Montes Claros, as BRs 135,

251 e 365, foram expostos pelo Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Antônio

Fábio. Para ele, o reduzido efetivo da PRF, com mil servidores em Minas Gerais e

apenas 31 em Montes Claros, é uma circunstância agravante, que somente é

minimizada pelo trabalho conjunto que o órgão faz com a Polícia Militar. Segundo o

policial, deveria haver mais servidores na PRF, para suprir a deficiência de pessoal

na região.

Maurina Fonseca, representante da Defensoria Pública, relatou o papel da

instituição, em sua atuação na defesa social, a atender os necessitados de

assistência judiciária. Segundo a Defensora, no Presídio Alvorada há 167 presos,

sendo 22 mulheres; no Presídio Regional do Jaraguá, 582 presos, dos quais 320

aguardando julgamento e 262 condenados. Oitenta por cento desse contingente de

encarcerados é assistido pela Defensoria Pública; no entanto, no Norte de Minas só

há Defensor Público em Montes Claros, Pirapora e Janaúba. Há, para a advogada

pública, necessidade de ampliar o quadro de Defensores Públicos, tarefa que se

vincula à necessidade de o governo estadual proceder à valorização do servidor e ao

aperfeiçoamento da instituição.

José Benedito, Prefeito Municipal de Janaúba, reafirmou os avanços recentes da
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segurança pública no Estado e a redução dos índices de criminalidade na região. Ele

enfatizou a qualidade de equipamentos e condições de trabalho, que vêm sendo

oferecidos ao servidor policial, contribuindo para o bom desempenho das polícias.

José Benedito afirmou, também, a importância da educação, das políticas sociais e

do investimento na família, tanto quanto a necessidade de conscientização da

sociedade para a formação do jovem, envolvendo o controle da programação

televisiva, dos “videogames” e das rádios. Em Janaúba, o maior problema apontado

pela autoridade foi a acomodação de presos, já que a cadeia local tem capacidade

para 70 pessoas, mas custodia 198.

O Ten.-Cel. Franklin Silveira realizou exposição na qual mencionou que os índices

de criminalidade da região registraram significativo aumento a partir de 1997, com a

ligação rodoviária entre Montes Claros e a BR-116. Essa elevação do crime só foi

revertida no período recente, com redução dos índices de criminalidade a partir de

2006. Segundo o militar, nos últimos anos houve grande aumento de efetivo e de

apoio logístico nos órgãos regionais de segurança pública, especialmente nas

polícias. Apesar disso, ele nota que persistem os problemas decorrentes da facilidade

para o trânsito de criminosos na região, que se associam à questão social, pois

Montes Claros possui 7 favelas, e 20 de seus 220 bairros estão em situação de

absoluta pobreza. Para o oficial, a segurança pública deve estar aliada a projetos

sociais, como os que ocorrem nas comunidades Cristo Rei e Santos Reis, nesse

Município. Ele citou, ainda, o trabalho dos seis Conselhos Comunitários de

Segurança Pública - Conseps - em Montes Claros, e programas de caráter

preventivo, entre os quais o Fica Vivo, o Olho Vivo, com 36 câmeras na cidade, o

patrulhamento rural, que reprime o aumento da criminalidade na zona rural, e o

projeto de descentralização do policiamento na cidade, com 25 frações em Montes

Claros, a formar uma teia de proteção. Ressaltou, também, a importância da

integração das polícias e dos demais órgãos que atuam na defesa social, como o

Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Especificamente, tratou da boa

organização da PMMG no Norte de Minas e se referiu à perspectiva benéfica da

criação de um novo batalhão em Montes Claros. Ele explicou que hoje Montes Claros

é sede de um batalhão da Polícia Militar, que atende 23 Municípios. Com dois
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batalhões, haveria um exclusivo para Montes Claros e o outro permaneceria nas

demais localidades. O policial, enfim, repisou a necessidade de o Estado atuar sobre

os problemas sociais e acentuou a necessidade de investimentos crescentes em

segurança pública, já que, para ele, é próprio do setor exigir grandes investimentos.

A Subsecretária de Estado de Assistência Social, Maria Albanita, discorreu sobre a

complexidade da defesa social e o papel das políticas públicas para o seu adequado

equacionamento. Para a dirigente da Sedese, há necessidade de analisar os perfis de

vítima e agressor e os contextos nos quais ocorre o crime. Ela enfatiza a pobreza

como problema central e fonte da violência social, razão pela qual caberia ao Estado

garantir a paz por meio de políticas sociais, como as de educação, assistência e

inclusão social, saúde, juventude e apoio à família. Conforme a Subsecretária, o

problema deve ser enfrentado com políticas públicas estabelecidas sobre dois eixos,

quais sejam a superação do ciclo da pobreza e a questão da família.

Roberto Tross abordou a ligação da política de segurança pública com a política da

juventude, especialmente porque a maior parte dos casos de violência e criminalidade

envolve o jovem, como autor ou vítima. Ele consignou a importância de ações

governamentais e programas que vêm sendo desenvolvidos observando essa

vinculação e citou vários eventos e projetos atualmente realizados pelo governo

estadual.

Athos Mameluque, Pesidente da Câmara de Montes Claros, falou sobre a questão

local, recordando o erro que foi a extinção da Secretaria Municipal de Segurança e a

mobilização social e institucional que houve para restaurá-la, o que ocorreu com

apoio da Secretaria de Estado de Defesa Social. O edil relatou investimentos

realizados pelo poder público municipal e estadual nos últimos anos, indicando a

importância de alguns projetos, como o Olho Vivo, para a diminuição da

criminalidade. Tratou, ainda, da necessidade de se criar o 2º batalhão da PMMG no

Município e da importância da legislação municipal e estadual, como a que deveria

normatizar a proibição do uso de capacete por motociclistas, quando não estão

usando as motocicletas.

II. 2 - Discussão

Ao longo das exposições iniciais, o Presidente da Comissão prestou
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esclarecimentos que se fizeram necessários e afirmou o compromisso da Comissão

com as discussões e propostas registradas na reunião. Na sequência, debateram o

tema representantes da sociedade civil, parlamentares e autoridades convidadas.

O Pastor Ladislau Ronaldo Ferreira tratou do papel repressivo e preventivo da

atividade policial e ressaltou a importância do trabalho social, citando, como exemplo,

a experiência da igreja a que pertence.

Antônio Augusto Coelho Tavares, Presidente do Conselho Maçônico de Segurança

Pública - Comasp -, discutiu a necessidade de ampliação do Poder Judiciário,

envolvendo aumento de pessoal, de varas e de comarcas, abrangendo a Justiça

Estadual e a Federal. Segundo o interveniente, o problema da justiça criminal está no

que denominou “o gargalo da justiça”, e, por isso, são, na sua ótica, muito

importantes as ações que vêm sendo desenvolvidas pelo poder público, a saber as

reformas da cadeia e do presídio, com oferta de mais de 500 vagas; o acréscimo de

viaturas e helicópteros; a implantação de projetos como o Proerd, o Olho Vivo e o

Fica Vivo, entre outras ações. Como prioridades para a região, citou a construção da

Apac e a criação de mais um batalhão da PMMG em Montes Claros.

Para o Pastor Rodinon Botelho dos Santos, o papel da igreja se conjuga com a

defesa da paz social. Ele defendeu a necessidade de se fazer segurança pública

respeitando a dignidade da pessoa pobre, como nos casos de revistas policiais e

abordagens em geral do pobre e do indivíduo vestido de forma simples. Segundo o

Ten.-Cel. Franklin Silveira, em intervenção posterior, a abordagem policial militar é

regulada por lei e o servidor que abusa nesses casos é punido severamente. O

Pastor falou, ainda, sobre o papel da participação da sociedade na gestão da política

pública de segurança e a necessidade de aprimorar a gestão penitenciária,

salientando que, em geral, os presos não são recuperados pelo sistema prisional e

que a solução começa com o fortalecimento da família.

O Deputado Rômulo Veneroso realizou uma abordagem geral da política de

segurança pública e reconheceu a necessidade de a Comissão realizar reuniões nas

diversas regiões do Estado, a fim de recolher percepções, necessidades e anseios

daqueles que, muitas vezes, têm dificuldade de acesso ao Parlamento. O Deputado,

além disso, endossou as posições de defesa da conjugação de políticas sociais e
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atividade de segurança pública.

O Deputado Ruy Muniz principiou seu discurso pela análise do panorama atual,

com destaque para os investimentos realizados pelo governo estadual. O parlamentar

rememorou a mobilização social ocorrida em Montes Claros para diminuir os índices

de criminalidade na cidade, citando, ainda, o papel desempenhado por programas

sociais recentemente implantados, como o Poupança Jovem e o Projovem.

Ruy Muniz, todavia, assinalou a necessidade de melhorias, uma vez que a polícia

não chega a todas as localidades da região e os índices de criminalidade ainda são

altos. O Deputado propõe, entre outras medidas, a limitação de horários de eventos;

a implantação, no âmbito do SUS, de centros de atendimento ao viciado em drogas; o

incentivo ao esporte e a adoção da educação em tempo integral no sistema público

de ensino, citando o exemplo do governo do Distrito Federal. O parlamentar assinalou

a função social do tráfico de drogas, que muitas vezes é tida como substitutiva do

Estado. Ressaltou, na sequência, que o problema do tráfico não é enfrentado, de fato,

mas que há jeito de resolvê-lo, bastando vontade para tanto. Em suas palavras: “É

muito bom ter no parlamento uma pessoa como eu, porque tenho coragem de falar.

Não é que os outros colegas não falem, mas falo e incomodo. O Franklin sabe onde

está o foco do tráfico em Montes Claros, assim como também o Ministério Público, a

Polícia Civil. (...) Não é com medidas demagógicas, mas com ações eficazes. É fazer

cerco e a Prefeitura dar apoio àquela população carente que está ali. (...) deve-se ter

a coragem de identificar e de atuar de verdade para acabar com o tráfico em Montes

Claros ou para, no mínimo, expulsá-lo ou diminuir o que já existe”.

O representante da Polícia Federal rebateu as afirmações do Deputado Ruy Muniz,

especialmente no que se refere à acusação de inoperância das polícias no combate

ao tráfico de drogas. Esclareceu que a Polícia Federal tem cumprido o seu papel,

como, por exemplo, na prisão de uma pessoa conhecida como Didi Cabeludo, que

comandava o tráfico em Montes Claros e foi capturado em São Paulo.

Indagado pelo Presidente da Comissão, o policial federal afirmou conhecer as duas

facções citadas pelo Deputado Ruy Muniz como sendo as que comandam o tráfico na

região, a do Ninha e a do Malboro, ressaltando que ambos os líderes estão presos

hoje.
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O Delegado Regional da Polícia Civil, José Messias, endossou as palavras do

representante da Polícia Federal e teceu mais explicações sobre o combate ao tráfico

em Montes Claros e região. Recordou episódios envolvendo a prisão de Demóstenes

(Ninha) e Valdenir (Malboro), lembrando que ambos estão presos na penitenciária de

Catanduvas, PR. Segundo o servidor, a atividade repressiva depende de políticas

públicas de caráter preventivo, incidindo sobre a criança, o jovem e a família.

O Ten.-Cel. Franklin Silveira corroborou as intervenções de seus antecessores e

informou que cerca de 35 líderes do tráfico de drogas na região estão presos e

recebem acompanhamento, mediante ação integrada das polícias civil, estadual e

federal, e militar. Para o policial, há um problema na legislação brasileira, que impede

uma ação mais efetiva do sistema de justiça criminal, ao criar obstáculos para a

atuação do Judiciário e do Ministério Público, por exemplo. O oficial citou caso de

pessoa que chegou a ser presa 62 vezes pela polícia e está solta.

O Presidente da Comissão esclareceu que as normas processuais penais são

nacionais, motivo pelo qual a Assembleia não tem competência para legislar sobre a

matéria. Recordou, todavia, seu trabalho na presidência da Comissão Especial de

Execução das Penas no Estado de Minas Gerais, que apurou existirem 46 mil presos

no Estado, dos quais 26 mil são presos provisórios. Para o parlamentar o problema

não é de deficiência legal, mas de cumprimento das leis, como no caso de Montes

Claros, em que há 1.300 júris pendentes. Ele entende que o encarceramento não

resolve o problema da segurança pública e aponta que, no ritmo atual, haverá, no ano

de 2011, 79 mil presos em Minas Gerais. Lembrando que um preso custa, em média,

R$2.300,00 por mês, o Deputado defendeu a prioridade de políticas de combate à

pobreza e de fortalecimento dos vínculos familiares.

Finalizando, o Deputado Ruy Muniz retificou seu discurso, explicando sua

preocupação em face de problemas urgentes envolvendo violência e criminalidade,

como o número de homicídios. O Delegado José Messias informou, quanto aos

homicídios, que, embora seja, de fato, um problema grave, os indicadores têm

melhorado nos últimos anos, com registro, nos oito primeiros meses do ano, de 50

casos em 2007, 58 em 2008 e 49 em 2009, o que evidencia uma reversão da curva

ascendente anterior, com uma diminuição de 20% em 2009.
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Instado pelo Presidente da Comissão, o Ten.-Cel. Franklin Silveira informou que há

seis Conselhos Comunitários de Segurança Pública em funcionamento em Montes

Claros, um dos quais já premiado nacionalmente por seu trabalho.

II. 3 - Encaminhamentos aprovados:

a) solicitação, ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, da criação

de mais uma vara da Justiça Federal na Seção Judiciária de Montes Claros;

b) solicitação, ao Secretário de Estado de Defesa Social, da construção de uma

penitenciária, de um centro de medidas socioeducativas e de um batalhão da Polícia

Militar em Janaúba;

c) solicitação, ao Secretário de Estado de Defesa Social, da construção e

implantação de uma unidade prisional na Microrregião de Manga, tendo em vista o

elevado contingente de presos em cadeias públicas;

d) solicitação, ao Procurador-Chefe da Defensoria Pública Estadual, da ampliação

do quadro de Defensores do órgão, assegurando a lotação de Defensores Públicos

em quantidade condizente com a necessidade do serviço nos Municípios onde há

unidades prisionais, especialmente em Francisco Sá;

e) solicitação, ao Secretário de Estado de Defesa Social, para que tome

providências para a liberação de recursos para a implantação de mais duas Áreas

Integradas de Segurança Pública em Montes Claros, conforme previsto na

programação governamental;

f) solicitação, ao Comandante-Geral da PMMG, da implantação de mais um

batalhão da Polícia Militar em Montes Claros, tendo em vista a necessidade de um

batalhão exclusivo para esse Município e outro para as demais localidades hoje

atendidas pelo 10º Batalhão da PMMG;

g) solicitação, ao Secretário de Estado de Defesa Social, da ampliação do Projeto

Olho Vivo em Montes Claros, observando as necessidades da localidade e os bons

resultados alcançados até o momento;

h) encaminhamento de apelo ao Ministro de Estado da Justiça para que aumente o

quadro de pessoal da Polícia Rodoviária Federal no Norte de Minas;

i) envio de ofício ao Comandante-Geral e ao Comandante da 11ª Região da PMMG,

solicitando medidas para assegurar a presença permanente de policiais militares nos



____________________________________________________________________________
511

Distritos, especialmente em São Joaquim, Distrito de Januária, que possui cerca de

15 mil habitantes e não dispõe de policiamento ostensivo.

III - Principais pontos abordados

a) A abordagem dos participantes apontou como problemas principais os ainda

elevados índices de criminalidade na região, com destaque para o tráfico de drogas e

os homicídios. O uso facilitado das vias rodoviárias pelos que praticam crimes

também foi destacado.

b) Além desses problemas, houve consenso quanto à necessidade de se aliarem

políticas públicas repressivas e preventivas, impondo-se a necessidade de associar a

política de segurança pública às políticas sociais, especialmente as de redução da

pobreza, defesa da família e proteção da criança e do jovem.

c) Houve, todavia, certo consenso acerca do aperfeiçoamento da política estadual

de defesa social nos últimos anos, com destaque para a integração das Polícias, a

estruturação do sistema penitenciário e a adoção de parcerias com a sociedade civil;

para os elevados investimentos em procedimentos, logística e recursos humanos;

para a introdução de programas inovadores, como o Proerd, o Fica Vivo, o Olho Vivo

e o patrulhamento rural; para a prevenção da criminalidade que decorre da

efetividade das políticas sociais; e para a reestruturação do órgão municipal de

segurança pública em Montes Claros.

d) Especificamente, foi levantada a necessidade da criação de mais um batalhão da

PMMG em Montes Claros e de outro em Janaúba; da ampliação do sistema prisional

e socioeducativo; do aumento do efetivo da PRF no Norte de Minas; e de se

assegurarem Defensores Públicos em todas as comarcas da região.

Pouso Alegre, 22/9/2009

I - Apresentação

Em 22/9/2009 foi realizada, na Câmara Municipal de Pouso Alegre, a 19ª Reunião

Extraordinária da Comissão de Segurança Pública. Requerida pelos Deputados João

Leite, Presidente da Comissão; Maria Tereza Lara, Vice-Presidente; Rômulo

Veneroso e Tenente Lúcio, a reunião teve por finalidade discutir questões relativas à

segurança pública no Município de Pouso Alegre e região.

Além dos Deputados João Leite, Maria Tereza Lara, Dalmo Ribeiro Silva e Ruy
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Muniz, participaram da reunião: Sérgio Franco, Juiz de Direito da Comarca de Pouso

Alegre, representando o Presidente do Tribunal de Justiça; Tereza Cristina Coutinho,

Promotora de Justiça da Comarca de Pouso Alegre, representando o Procurador-

Geral; Rafael Borba Arakak, Delegado da Polícia Federal em Varginha,

representando o Superintendente Regional do Departamento de Polícia Federal em

Minas Gerais; Emilson Loures da Silva, Chefe Substituto da 11ª Delegacia da Polícia

Rodoviária Federal, representando o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal

em Minas Gerais; Romilda dos Reis, Superintendente Regional de Ensino,

representando a Secretária de Educação; Juliana Campolina, Diretora de Proteção

Social Especial da Secretaria de Desenvolvimento Social, representando o Secretário

de Desenvolvimento Social; Raquel Ribeiro Costa, Coordenadora Regional da

Defensoria Pública em Pouso Alegre, representando o Defensor Público-Geral; Cel.

PM Márcio Martins Santana, ex-Comandante da 6ª Região da Polícia Militar,

representando o Comandante-Geral da PMMG; Carlos Eduardo Pinto, Delegado

Regional da Polícia Civil; Hafez Tadeu Sadi, Chefe do 6º Departamento da Polícia

Civil; Renato Mendes, Delegado de Polícia; Cloves Eduardo Benevides,

Subsecretário de Políticas Antidrogas da Secretaria de Esportes e da Juventude;

Ten.-Cel. PM José Dimas da Silva Fonseca, Comandante do 20º Batalhão da Polícia

Militar; Aguinaldo Perugine, Prefeito de Pouso Alegre; Vereador Paulo Henrique

Pereira Alves, Presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre; Mariana Aparecida

Pereira, Benedito Antônio de Souza Oliveira, Altair Amaral, Antônio João de Faria e

Moacir Franco, Vereadores de Pouso Alegre; Marcos Tadeu, Vereador de Jacutinga e

Presidente do Consep; André Luiz Ferreira Sales, Presidente do Consep de

Andradas.

II - Desenvolvimento da reunião

II. 1 - Exposições e discussão

O Delegado Hafez Tadeu iniciou sua exposição esclarecendo que Pouso Alegre

pertence à 6ª Região Integrada de Segurança Pública - 6ª Risp -, que tem sede em

Lavras e é composta pelo 6º Departamento da Polícia Civil, pela 6ª Região da Polícia

Militar e pelo 9º Batalhão de Bombeiros Militares. O 6º Departamento da Polícia Civil

é composto por nove delegacias regionais: Alfenas, Campo Belo, Itajubá, Lavras,
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Poços de Caldas, Pouso Alegre, São Lourenço, Três Corações e Varginha.

No primeiro semestre de 2009, houve 90 homicídios, 116 tentativas de homicídio,

521 roubos, 395 roubos à mão armada, 6 latrocínios e 12 sequestros. Na 6ª Risp

foram lavrados 24.374 Boletins de Ocorrência e 18.993 Termos Circunstanciados de

Ocorrência – TCOs -; 17.121 inquéritos foram instaurados, e 34.122, devolvidos a

prazo; 53.143 inquéritos foram relatados e remetidos à Justiça. Estão em andamento

140.081 inquéritos, o que representa, segundo o Delegado, grande sobrecarga de

trabalho.

A Polícia Civil na 6ª Risp é composta por Delegados, Médicos-Legistas, Peritos,

Agentes de Polícia e Escrivães. Segundo o Delegado, no período de janeiro a agosto

de 2009, foram realizadas 74.361 oitivas, 70.376 intimações, 21.333 ordens de

serviço e 335 interceptações telefônicas; 2.133 mandados de busca e apreensão

foram cumpridos; 1.751 pessoas foram presas; 108.260 certificados de veículos e

53.244 carteiras de identidade foram expedidos; 3.678 laudos foram elaborados, e

11.646 perícias foram realizadas pelo IML.

A seguir, o Delegado informou a composição do quadro de servidores da Polícia

Civil na 6ª Risp, que é de 9 Delegados Regionais, 103 Delegados, 158 Escrivães, 44

Peritos, 26 Médicos-Legistas e 345 Agentes, num total de 685 servidores. “Esse é o

contingente para toda essa sobrecarga de serviço” Segundo ele, para apoiar o

quadro, que é carente, há 444 pessoas, entre servidores municipais, estagiários e

funcionários da MGS, que auxiliam na tarefa de exercício de polícia.

Hafez Tadeu enumerou algumas estratégias adotadas para “produzir todo esse

serviço”: “valorização dos policiais civis, com cursos de atualização promovidos pela

sede da Acadepol, de forma regionalizada e, no mínimo, semestrais, mantendo-os

treinados no uso e manuseio de armas e equipamentos diversos e motivados;

racionalização do uso do material à disposição das unidades policiais, pela

conscientização dos servidores. Há reuniões periódicas dos servidores em todos os

níveis da administração para coleta dos problemas e encaminhamento às instâncias

superiores, visando prover as chefias de informações atualizadas; (...) troca de

informações e conhecimento entre todos os organismos policiais e instituições ligadas

à defesa social para estratégias conjuntas e estreitamento de laços de união;
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realização de convênios com faculdades e prefeituras municipais, para angariar

estagiários e servidores municipais, suprindo parte da carência de pessoal. Munir os

Delegados Regionais de todas as informações referentes aos critérios de

produtividade e metas para que eles sejam multiplicadores da doutrina e repassem a

todos os colegas a necessidade de atingi-las e suplantá-las.”

Para o Delegado, o contingente policial não é suficiente, havendo uma “falta crônica

de policiais e servidores administrativos, agravada pelas aposentadorias e pela

evasão de servidores devido aos baixos salários”. Outros problemas enfrentados pela

6ª Risp: inexistência de delegacias com efetivo fixo, obrigando os Delegados e equipe

a atender vários Municípios; deslocamento de radiopatrulhas entre Municípios para

condução de pessoas presas em flagrante para outras delegacias; carência de

material, levando à improvisação; falta de espaço físico para sediar a Risp,

dificultando a materialização da integração pretendida; ausência de dotação

orçamentária específica para os departamentos; ausência de central de material e

logística; não implementação do plano de carreiras; não regulamentação do cargo de

Chefe de Departamento e respectivas atribuições; carga horária de trabalho

desumana; remuneração aquém da realidade; prestação de serviço fora da área de

lotação do servidor; pouca autonomia das chefias da Polícia Militar na mobilização de

pessoal e alocação de recursos, inclusive viaturas.

Em relação ao número de homicídios, houve 83 em 2007, 86 em 2008 e 96 em

2009. Para ele, a incidência criminal no Sul de Minas é pulverizada, o que dificulta

uma ação policial estratégica. As cidades da 6ª Risp com maiores índices de

criminalidade violenta, por ordem decrescente, são: Santa Rita do Sapucaí, Alfenas,

Campo Belo, Três Corações e São Gonçalo do Sapucaí.

O Delegado informou, ainda, que a 6ª Risp adota como estratégia de atuação o

Projeto 48 Horas, que envolve as Polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros em

ações integradas e consiste “na mobilização da maioria dos policiais disponíveis,

visando ao esclarecimento de crimes de clamor público e violência no menor espaço

de tempo possível (...) utilizando os recursos humanos das regionais existentes no

nosso Departamento, com apoio do coordenador de operações de polícia judiciária da

Superintendência-Geral da Polícia Civil, em Belo Horizonte”.
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O Cel. PM Márcio Martins Santana, ex-Comandante da Polícia Militar na 6ª Risp,

destacou que a prática e a convivência têm mostrado que é possível as Polícias

trabalharem de forma sistêmica e integrada. “Dou meu testemunho sobre o

funcionamento extremamente positivo da gestão integrada no Sul de Minas”.

Segundo o Coronel, na 6ª Região da Polícia Militar funcionam oito unidades de

execução operacional e uma especializada em meio ambiente e trânsito. A Região é

composta por 138 Municípios. Entre os avanços obtidos com a integração está o

incremento na capacidade de coordenação das Aisps, em que “o Delegado trabalha

lado a lado com o Comandante da Companhia”, fazendo com que os problemas se

tornem mais evidentes e as soluções, mais práticas. Márcio Martins destacou, ainda,

que melhorou “a capacidade de coordenação, de planejar e executar um policiamento

inteligente e focado no uso de sistema integrado de informações criminais, a

capacidade de articular parceiros em potencial e o controle dos homicídios e do

tráfico de drogas em áreas de risco. As nossas ações se completam. (...)

Conseguimos, ainda, melhor planejamento de execuções preventivas e ampliação do

acesso à informação criminal. Compartilhar os dados era algo inconcebível. Eram

duas Polícias trabalhando num Estado sem compartilhar informações; logo, o avanço

é significativo”.

No que diz respeito às divisas do Estado, há o problema da presença recorrente de

infratores vindos de 22 Municípios paulistas e, em menor número, do Rio de Janeiro.

Essa criminalidade no Sul de Minas, oriunda de São Paulo e do Rio de Janeiro, tem

levado à constante troca de informações, além de acordos de ações conjuntas entre

as Polícias de Minas e as dos dois Estados, o que tem se revelado positivo no

combate à criminalidade.

O índice de criminalidade na região, em 2007, foi de 30,14‰ (30,14 por 1.000), ou

seja, pouco mais de 30 crimes para cada grupo de 1.000 habitantes. Em 2008, caiu

para 28,87‰, e em 2009, para 27,65‰. A média do Estado foi bem maior, superior a

30‰, nesses três anos. O índice de criminalidade violenta, que abrange homicídio,

tentativa de homicídio, roubo, extorsão mediante sequestro e estupro, foi de 1,42‰

em 2006. Em 2007, caiu para 1,34‰ e, em 2008, para 0,98‰, ou seja, menos de 1

crime violento para cada grupo de 1.000 pessoas. A média do Estado, em 2006, foi
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de 4,70‰; em 2007, de 4,33‰; e, em 2008, de 3,52‰. Hoje, em Belo Horizonte, o

índice de criminalidade violenta deve estar em torno de 10‰.

Segundo Márcio Martins, “menos de 1 crime violento para cada grupo de 1.000

habitantes, por ano, é algo extremamente significativo. Nenhuma outra região do

Estado conseguiu isso. Mas costumo dizer que nós é que sabemos a qualidade de

vida que queremos ter. Então, 0,98‰ ainda é muito para nós. Queremos diminuir

esse índice mais ainda, trazendo sensação de segurança ao cidadão”.

Na opinião do Coronel, o grande problema da região são os homicídios, apesar de

esse tipo de crime apresentar índice relativamente baixo quando comparado com a

média do Estado. “Em números absolutos, isso muito nos preocupa, porque a vida é

o bem maior. Uma pessoa que morre não pode ser tratada como um mero índice.”

Ainda em relação aos homicídios, acrescentou: “É impossível ou muito difícil fazer

uma intervenção estratégica quando a incidência criminal é muito pulverizada. Como

faremos a prevenção da ocorrência de um homicídio, em Areado, praticado com

canivete, na zona rural? É uma situação complicada. É diferente dos grandes centros

urbanos, onde há disputa no tráfico, guerra de gangues, o que é mais significativo.

Temos como atacar o problema em nossas grandes cidades, mas essa pulverização

na incidência criminal é muito complicada”.

Indagado se há uma relação dos homicídios com o tráfico de drogas, o Coronel

respondeu que sim e citou o exemplo de Campo Belo, onde “praticamente 100% da

incidência criminal e dos homicídios são relacionados com a droga. A execução é

com arma de fogo, com tiro na cabeça, tiro no peito. É bem evidente essa ligação”.

Em contraposição, grande parte dos homicídios na zona rural são de ordem passional

e cometidos com arma branca, como canivete, faca, enxada, machado. Segundo o

expositor, busca-se reduzir a violência também nas áreas rurais, com a ampliação

das patrulhas rurais. “Temos uma dotação logística significativa, com viaturas 4x4,

que nos têm permitido isso.”

Além de se buscar reduzir a sensação de insegurança da população, Márcio

Martins defendeu ser necessário pacificar as comunidades de risco por meio de

programas de prevenção. Registrou a existência de um exitoso programa

desenvolvido pela Polícia Militar em Pouso Alegre - Os Meninos do Mandu -, que
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trabalha com crianças em áreas de risco. Além disso, as ações de prevenção ativa do

Proerd já atingiram aproximadamente 300 mil crianças no Sul de Minas, o que

corresponde a mais de 20% do Estado.

É preciso, ainda, fortalecer ações de inteligência, investindo em sistemas e

aprimorando o quadro policial. Segundo o Coronel, hoje todos os comandantes de

batalhão estão municiados de informações qualificadas para agir estrategicamente. É

necessário também fortalecer a Corregedoria e criar “patrulhas de controle de

qualidade”. “Sabemos que a polícia tem as suas mazelas. Temos, hoje, um efetivo de

4 mil homens e mulheres com desvios de conduta, o que não escondemos de

ninguém. (...) O sentimento de impunidade tem muito a ver com a ação da

Corregedoria das instituições policiais. As instituições policiais que não passam a

mão na cabeça dos seus servidores têm a possibilidade de prestar um serviço de

maior qualidade à população.” Por fim, o Coronel sublinhou a atuação significativa da

6ª Risp no tocante à apreensão de armas de fogo e ao número de operações

realizadas. “Em 2009, houve 98 mil operações. Isso pode causar alguma estranheza

porque o nosso conceito de operação, às vezes, é diferente do senso popular.

Operação é toda aquela ação coordenada, planejada, feita por mais de dois

militares”.

O Prefeito de Pouso Alegre evidenciou que estudos feitos pela ONU e por

organizações não governamentais de todo o mundo comprovam que a violência

urbana é resultado também das injustiças sociais e da má distribuição de renda. No

que concerne à recuperação de pessoas que cometem crimes, destacou o trabalho

de recuperação desenvolvido pela Apac de Pouso Alegre.

O Subsecretário Cloves Benevides disse que o uso de entorpecentes é “grande

aditivo às questões da incidência criminal” e salientou que Minas é o Estado que

realizou o maior número de leilões de bens apreendidos de traficantes no País,

incluindo aeronaves e carros, o que é um golpe na estrutura do crime organizado.

Segundo ele, pesquisa da Seds mostra que 51% dos adolescentes em cumprimento

de medida de internação estão no sistema por crime de porte ou tráfico de drogas.

“Nosso maior problema de saúde pública e de segurança é o uso de entorpecentes e

sua estreita relação com a incidência criminal. Nos espaços rurais, nos crimes em
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que se utiliza a arma branca, hoje já se nota o uso do álcool pelos indivíduos. Quanto

à violência doméstica contra a mulher, em 38% dos casos o álcool aparece na

motivação do ilícito.” As ações de prevenção são fundamentais, pois dados da

Organização Mundial de Saúde mostram que a cada real investido em políticas de

prevenção, economizam-se nove reais ao longo de 10 anos.

O Vereador Marcos Tadeu registrou que no período de junho a agosto de 2009

houve, no Município de Jacutinga, 63 roubos de automóveis. “Para Jacutinga, uma

cidade de 22 mil habitantes, é um índice muito grande. Na época, conversamos com

o Comandante da Polícia, que nos disse que o problema não estava na Polícia Militar,

mas na Polícia Civil de Jacutinga, que é carente, não tem efetivo suficiente para fazer

uma investigação profunda. A Delegacia de Jacutinga conta com um Delegado e um

Detetive. (...) Há poucos dias um taxista foi assassinado. Também uma senhora foi

assassinada, e até agora não tivemos resposta, não sabemos quem matou essas

pessoas.”

O Inspetor Emilson Loures apontou como problema relevante a extensão da malha

rodoviária e o baixo número de patrulheiros. A Polícia Rodoviária Federal no Sul de

Minas dispõe de 35 homens para cobrir 330km de rodovias. Segundo o Inspetor, eles

recebem o auxílio das Polícias Civil e Militar, principalmente o apoio de viaturas,

tendo em conta o aumento da criminalidade ao longo das rodovias, em grande

medida proveniente de São Paulo. Registrou, ainda, o alto número de acidentes e o

uso de bebida alcoólica como fatores que contribuem para o aumento da demanda

pelo trabalho da Polícia Rodoviária Federal.

Luciano de Melo Ferreira salientou o problema do tráfico na divisa do Estado, no

Distrito de Sapucaí. Segundo ele, pela MG-290 passam “toneladas de drogas todo

mês. Queiram ou não acreditar, temos certeza de que o PCC está operando na

região, segundo informações da própria polícia”.

José Carlos relatou a situação da cadeia de Pouso Alegre, que, segundo ele, tem

capacidade para 86 presos, mas encontra-se com mais de 350. Informou também

que as vagas para tratamento de usuários de droga em Pouso Alegre são

insuficientes para atender a demanda.

A Promotora Tereza Cristina defendeu a necessidade de uma política de segurança
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voltada não só para a vertente repressiva, mas também para as estratégias de

prevenção. Para ela, “a melhor maneira é o investimento nos projetos de inclusão

social com maior enfoque na educação e na estruturação das famílias”. Ressaltou,

ainda, a preocupação do Ministério Público quanto ao tráfico de drogas e ao roubo de

cargas em Pouso Alegre e frisou que “no que tange ao roubo de cargas, os inquéritos

instaurados têm sido negativos quanto ao esclarecimento da autoria, sendo todos

eles arquivados”. Quanto à inauguração de um novo presídio em Pouso Alegre, com

capacidade para 302 presos, a Promotora informou que há previsão de que retornem

à cidade 300 presos condenados na comarca e que hoje cumprem pena em outros

presídios. Por fim, defendeu a prioridade na construção de presídios, a

municipalização da política carcerária e a estruturação de equipes multidisciplinares

para atuar nas Apacs.

A Vereadora Mariana Aparecida reivindicou que o Proerd seja estendido aos alunos

do ensino fundamental, do 5º ao 9º ano, e aos alunos do ensino médio. Além disso,

reforçou a necessidade de dotar a Polícia Civil de melhor estrutura, principalmente no

que tange à vistoria de veículos, uma vez que, segundo a Vereadora, várias cidades

dependem de Pouso Alegre para vistoriar e emplacar veículos.

Raquel Ribeiro afirmou que a Defensoria Pública continua padecendo de problemas

estruturais, como a ausência de Defensores em mais de 200 comarcas do Estado. E

disse considerar a Comarca de Pouso Alegre privilegiada por ter oito Defensores,

embora não consigam atender toda a demanda.

O Vereador Paulo Henrique Pereira Alves sugeriu aos Deputados da Comissão a

realização de um fórum, em extensão a esta audiência, para que sejam discutidas as

diretrizes e os princípios definidos na Conferência Nacional de Segurança.

II. 2 - Encaminhamentos aprovados:

a) ofício ao Comandante-Geral da Polícia Militar, ao Secretário de Desenvolvimento

Social e ao Secretário de Defesa Social solicitando implantar ações preventivas,

aumentar o quadro de servidores e o número de veículos para atender a população

no Município de Jacutinga;

b) ofício ao Governador do Estado, ao Vice-Governador do Estado, ao

Comandante-Geral da PMMG e ao Secretário de Defesa Social solicitando instalar



____________________________________________________________________________
520

duas unidades da Polícia Militar na divisa com o Estado de São Paulo, a primeira na

Rodovia MG-290 e a outra na nova ligação asfáltica que passa pelo Município de

Albertina;

c) ofício ao Secretário de Defesa Social, ao Comandante-Geral da PMMG e ao

Chefe da Polícia Civil solicitando combater o aumento da criminalidade no Município

de Santa Rita do Sapucaí e o elevado número de fugas na cadeia pública local;

d) ofício ao Secretário de Defesa Social solicitando informações sobre qual será a

destinação da cadeia pública de Santa Rita do Sapucaí após a reforma;

e) ofício ao Secretário de Esportes e da Juventude solicitando implantar programas

e ações na área de esportes e na prevenção do uso de drogas junto às prefeituras do

Estado visando prevenir o aumento da criminalidade;

f) ofício ao Subsecretário de Políticas Antidrogas solicitando intervir junto ao

Judiciário agilidade nos leilões de bens confiscados oriundos do tráfico de drogas no

Estado;

g) ofício ao Governador do Estado, ao Vice-Governador do Estado, ao Secretário

de Defesa Social e ao Chefe da Polícia Civil solicitando realizar estudos de

implantação de vilas para moradia de policiais civis e militares no Estado;

h) ofício ao Ministro de Estado da Justiça e à direção da Polícia Rodoviária Federal

solicitando destinar mais equipamentos e ampliar o quadro de pessoal da 11ª

Delegacia da Polícia Rodoviária Federal;

i) ofício solicitando a realização de reunião de audiência pública no Município de

Machado para discutir a instalação de uma unidade prisional na cidade.

III - Principais pontos abordados

a) No que concerne às dificuldades enfrentadas pela Polícia Civil, o Delegado Hafez

Tadeu Sadi enumerou, entre outras, a “falta crônica de policiais e servidores

administrativos, agravada pelas aposentadorias e pela evasão de servidores devido

aos baixos salários”. Entretanto, o próprio Delegado apontou como iniciativa para

suprir a carência de pessoal da Polícia Civil a realização de convênios com

faculdades e prefeituras, para angariar estagiários e servidores municipais.

b) Trata-se de um problema grave, pois estão alocados no quadro da Polícia Civil

da região, entre servidores municipais, estagiários e funcionários da MGS, 444
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pessoas, que se supõe despreparadas para as especificidades das funções de polícia

judiciária, sem garantias jurídicas advindas do vínculo proporcionado pela relação de

emprego com o Estado, quando é por demais sabido que esses servidores, por

disposição constitucional, têm que ser submetidos a concurso público.

c) Entre as estratégias adotadas para aumentar a produtividade da Polícia Civil na

6ª Risp, o Delegado citou a “valorização dos policiais civis, com cursos de atualização

promovidos pela sede da Acadepol, de forma regionalizada e, no mínimo, semestrais,

mantendo-os treinados no uso e manuseio de armas”. Pergunta-se: qual é a situação

dos estagiários e dos auxiliares cedidos por prefeituras em relação ao treinamento?

Estariam eles minimamente habilitados para auxiliar no exercício da função policial?

d) Pode-se depreender, ainda, que a falta de estrutura da Polícia Civil não parece

ser um problema exclusivo da corporação. Em prol do aumento do efetivo da Polícia

Militar manifestou-se o Deputado Dalmo Ribeiro Silva: “Hoje a situação mais grave é

a falta de efetivo, e sabemos da dificuldade enfrentada pelas Polícias Militar e Civil”.

e) Relevante notar, entretanto, que a Polícia Militar, representada na audiência pelo

ex-Comandante da Região, Cel. Márcio Martins Santana, em momento algum

apontou a necessidade de mais efetivo, nem mesmo de apoio logístico. A única

dificuldade abordada foi quanto à atuação preventiva em relação aos crimes de

homicídio, dada a sua incidência pulverizada, que se estende à zona rural, onde são

cometidos com armas brancas em sua maioria. Mas, mesmo a esse respeito, o Cel.

Santana afirmou que o objetivo estratégico é buscar reduzir a violência também nas

áreas rurais, com a ampliação das patrulhas rurais. “Temos uma dotação logística

significativa, com viaturas 4 x 4, que nos tem permitido isso”.

f) O Coronel, referindo-se à integração entre as polícias, foi enfático: “Dou meu

testemunho sobre o funcionamento extremamente positivo da gestão integrada no Sul

de Minas”.

g) Registre-se que o Delegado Sadi foi claro ao apontar, entre os problemas

existentes, a falta de espaço físico para sediar a Risp, que dificulta a materialização

da integração pretendida, e a pouca autonomia das chefias da Polícia Militar na

mobilização de pessoal e alocação de recursos, inclusive viaturas, o que nos remete

a um claro problema de convergência na almejada integração das polícias.
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h) Outro trecho da exposição do Cel. Santana merece registro. Segundo ele,

“operação é toda aquela ação coordenada, planejada, feita por mais de dois

militares”. Se a operação ocorre entre militares, a ação integrada de policiais militares

e civis não seria operação?

i) Em relação a esses registros, faz-se necessário, ainda, indagar como é possível

que a integração seja tão exitosa se a Polícia Civil enfrenta vários problemas, que se

constituem em grandes entraves à sua atuação. De duas, uma: ou a integração entre

as polícias se revela muito mais no plano do discurso do que no das ações, ou a

Polícia Militar não tem problemas de atuação na 6ª Risp e seria uma espécie de

“prima rica” da Polícia Civil, o que de igual modo inviabilizaria a “tão exitosa”

integração.

j) Outro dado preocupante foi o trazido pela representante do Ministério Público: “No

que tange ao roubo de cargas, os inquéritos instaurados têm sido negativos quanto

ao esclarecimento da autoria, sendo todos eles arquivados”. Esse fato nos remete à

necessidade, apontada pelo Cel. Márcio Martins Santana, de uma atuação mais

rigorosa por parte das Corregedorias das polícias. Segundo ele, “o sentimento de

impunidade tem muito a ver com a ação da Corregedoria das instituições policiais”.

k) Não obstante a existência dos problemas apontados, o que sugere a

permanência das dificuldades estruturais enfrentadas pelas polícias e pelo sistema de

justiça criminal como um todo, restou evidenciado na fala de alguns expositores que o

pano de fundo no qual se desenvolve o problema da criminalidade violenta está

estruturalmente atrelado à ausência de políticas públicas efetivas, acentuadamente

de caráter preventivo, que construam sujeitos verdadeiramente cidadãos.

Barbacena, 13/10/2009

I - Apresentação

Em 13/10/2009, realizou-se, na Câmara Municipal de Barbacena, a 25ª Reunião

Ordinária da Comissão de Segurança Pública. Requerida pelos Deputados João

Leite, Maria Tereza Lara, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, a reunião teve por

objetivo discutir a segurança pública no Município e na região.

Além dos Deputados João Leite e Maria Tereza Lara, participaram da audiência:

Mário Raimundo de Melo, Diretor da Superintendência Regional de Ensino de
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Barbacena, representando a Secretária de Estado de Educação; Ronaldo Braga,

Presidente da Câmara Municipal de Barbacena; Juliana Resende Campolina de Sá,

Diretora de Proteção Social Especial da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social - Sedese -, representando o Secretário da Sedese; Edson Resende, Vice-

Prefeito Municipal de Barbacena; Marco Aurélio Brasil, Defensor Público em

Barbacena, representando o Defensor Público-Geral do Estado; Cel. José Eduardo

da Silva, Comandante da 13ª Região da Polícia Militar, representando o Comandante-

Geral da Polícia Militar; Pedro Antônio Mendes Loureiro, Chefe do 13º Departamento

de Polícia Civil de Barbacena, representando o Chefe de Polícia Civil do Estado; e

Cel. Geraldo Magela Moreira de Freitas, Comandante da Guarda Municipal de

Barbacena.

II - Desenvolvimento da reunião

II. 1 - Exposições e discussão

A 13ª Risp é composta pela Polícia Militar, sob o comando do Cel. José Eduardo da

Silva; pela Polícia Civil, sob a chefia do Delegado-Geral Pedro Antônio Mendes

Loureiro; e pelo Corpo de Bombeiros, sob a direção do Ten.-Cel Rodney de

Magalhães, Comandante do 4º Batalhão de Bombeiro Militar, com sede em Juiz de

Fora.

Inicialmente, houve a exposição do Cel. José Eduardo, que informou que a 13ª Risp

atua em 61 cidades, abrangendo aproximadamente 840 mil habitantes em uma área

com extensão territorial de cerca de 19 mil km². A região é dividida em três Áreas de

Coordenação Integrada de Segurança Pública - Acisps -, compostas por três

batalhões e três delegacias regionais: Acisp 28, em Barbacena, Acisp 60, em

Conselheiro Lafaiete, e Acisp 61, em São João del-Rei.

Em seguida, apresentou indicadores de segurança pública na região, salientando,

entretanto, que alguns deles poderiam ter sido afetados pela subnotificação de crimes

(resultante da ausência de registro de Boletim de Ocorrência pelas vítimas). Com

relação ao índice de criminalidade comum, segundo ele, até outubro de 2009, foram

registradas 3.192 ocorrências para cada grupo de 100 mil habitantes, índice ainda

considerado elevado, apesar de apresentar queda de 1,2% em relação ao mesmo

período de 2008.
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Em relação ao número de crimes violentos, enfatizou que, desde 2007, há uma

queda no índice de criminalidade regional. “Comparando 2009 a 2007, houve redução

de quase 50% na incidência de criminalidade violenta”. O Cel. José Eduardo disse

que, enquanto Minas Gerais apresenta uma média de 234 crimes para cada grupo de

100 mil habitantes, a 13ª Risp apresenta a taxa de 65 crimes para o mesmo número

de pessoas, o que demonstra que a criminalidade violenta na região está abaixo da

estadual.

Ele chamou a atenção para a sazonalidade da ocorrência de crimes, salientando

que, no início de todos os anos, ocorre uma elevação dos índices de criminalidade,

sobretudo na época do carnaval, devido ao aumento do uso de drogas e bebidas

alcoólicas.

Fazendo uma análise do quadro intrarregional, observou que a Acisp de São João

del-Rei tem o maior índice de criminalidade comum. Em contrapartida, o maior índice

de criminalidade violenta encontra-se na Acisp de Barbacena, seguida de perto pela

Acisp de Conselheiro Lafaiete. Nesta última, o palestrante ressaltou que a evolução

da criminalidade está relacionada ao grande fluxo de novos investimentos industriais

e aos movimentos migratórios para a região. Ele citou o exemplo do Município de

Jeceaba, cuja população flutuante representa quase duas vezes a população local

fixa.

De acordo com o Cel. José Eduardo, em relação ao número de crimes violentos

contra o patrimônio, desde 2007 há uma redução acentuada na 13ª Risp. De 2007

para 2008, houve uma diminuição de aproximadamente 30% e, de 2008 para 2009,

de cerca de 17,5%. Ele frisou que a região apresenta o 2º menor índice desse tipo de

crime no Estado.

Por ter ocupado o cargo de Comandante da Polícia Militar na 3ª Risp (Região

Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH), o Cel. José Eduardo esclareceu que a

motivação dos homicídios na 13ª Risp difere da constatada na RMBH. Baseando-se

em sua experiência, ele teceu uma análise comparativa das duas regiões e afirmou

que, enquanto a motivação de quase 70% dos casos de homicídios que ocorrem na

RMBH está relacionada ao uso de drogas, apenas 19% desses casos na 13ª Risp

têm relação com o tráfico.
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Outras causas apuradas na 13ª Risp são: 12,5% do total são crimes passionais;

53% estão no campo dos chamados motivos fúteis, ou seja, são crimes de momento

(resultado de alguma desavença). Ainda segundo o Coronel, esse dado é reforçado

quando a relação entre autor e vítima é apurada: são comuns crimes em que os

envolvidos são comparsas, conhecidos, parentes ou possuem alguma relação

amorosa. Resumindo, ele ressaltou que, em cerca de 65% dos crimes, há uma

relação próxima entre autor e vítima, o que torna esses crimes muito difíceis de

serem combatidos pela Polícia Militar. Além disso, acrescentou o palestrante, na 13ª

Risp, 19 dos 32 homicídios cometidos nos últimos anos foram executados com arma

branca, enquanto, na RMBH, de 80% a 85% dos crimes são cometidos com arma de

fogo.

O Delegado-Geral Pedro Antônio salientou que os 32 homicídios ocorridos na

região foram esclarecidos pela Polícia Civil, frisando que a taxa de elucidação de

homicídios na 13ª Risp é de 100%. Ele destacou a relativa tranquilidade da região

quanto à ocorrência desse tipo de crime e usou como exemplo o Município de

Barbacena, onde, em 2009, não foi registrado nenhum homicídio.

Um Município que preocupa a equipe da Risp é Conselheiro Lafaiete, onde, até

outubro de 2009, já haviam sido cometidos seis homicídios. O Delegado Loureiro

ressaltou que, desses seis crimes, quatro estavam relacionados ao uso de drogas,

principalmente “crack”. Os outros dois homicídios foram crimes entre familiares.

Ainda segundo ele, no Município de São João del-Rei, os homicídios (dois casos

registrados até outubro de 2009) tiveram relação com brigas de gangues e disputa

por pontos de venda de drogas.

O Vice-Prefeito Municipal de Barbacena afirmou que a disseminação do “crack” em

todo o Município exige cuidados.

Para o Presidente da Comissão, as preocupações relacionadas ao consumo do

“crack” são pertinentes e devem subsidiar a reformulação do Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG. Ele lembrou ainda que hoje, no Estado, cerca de 1.500

dependentes químicos estão cumprindo penas em comunidades terapêuticas por

determinação do Poder Judiciário.

Juliana Resende ressaltou que as ações preventivas são tão importantes e
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desafiadoras quanto o combate à criminalidade. Para ela, o fortalecimento da escola

é a primeira política social que se deve ter como referência. Ao falar especificamente

sobre sua área de atuação, a Diretora alertou para o fato de que a violência

doméstica contra a mulher e o idoso tem aumentado muito.

Mário Raimundo salientou que a Secretaria de Estado de Educação possui vários

projetos estruturadores com o objetivo de tirar os jovens das áreas de risco e mantê-

los nas escolas, como, por exemplo, o programa Aluno em Tempo Integral,

desenvolvido nas escolas localizadas em áreas de maior risco.

Durante os debates finais, foram apresentadas demandas da região relacionadas à

necessidade de melhores instalações físicas para a Polícia Civil (uma vez que a

Polícia Militar estaria melhor instalada) e ao aumento do efetivo, principalmente de

Delegados e Escrivães de Polícia. A mesma demanda surgiu em relação ao efetivo

da Polícia Rodoviária Federal, que é insuficiente para o monitoramento da BR-040,

que atravessa a região.

II. 2 - Encaminhamentos aprovados:

a) ao Secretário de Defesa Social: envio de cópia de ofício do Vereador Moisés

Raposo, de Simonésia, solicitando a realização de obras destinadas a melhorar a

rede física utilizada pela Polícia Civil em Barbacena; solicitação para realização de

estudos sobre melhorias salariais para os servidores da área da defesa social; pedido

de providências para a construção da sede da 13ª Risp e a ampliação de seu quadro

efetivo de Delegados e Escrivães;

b) aos Secretários de Defesa Social e de Planejamento e Gestão, pedido de

providências para a realização de melhorias nas cadeias públicas dos Municípios de

Barroso, Andrelândia, Congonhas, Santos Dumont e Prados e para a transferência

administrativa desses estabelecimentos para a Subsecretaria de Administração

Penitenciária;

c) ao Subsecretário de Políticas Antidrogas, pedido de providências para a

celebração de convênio que permita o atendimento a jovens dependentes químicos

no Município de Barbacena e região;

d) ao Secretário de Esportes e da Juventude, pedido de providências para a

inclusão do campo de futebol do Bairro Santa Tereza, em Barbacena, no programa
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Campos de Luz;

e) ao Presidente do Tribunal de Justiça, pedido de informações sobre a

possibilidade de se implementar o sistema de justiça itinerante na região de

Barbacena, especialmente para atendimento à população de Bias Fortes;

f) ao Ministro de Estado da Justiça, ao Diretor-Geral e ao Superintendente Regional

da Polícia Rodoviária Federal, pedido de providências para a ampliação do quadro de

pessoal das unidades que atendem a região compreendida entre Conselheiro

Lafaiete e Juiz de Fora e a reabertura do posto da Polícia Rodoviária Federal no

Município de Barbacena.

III - Principais pontos abordados:

a) a 13ª Risp apresenta baixo índice de criminalidade quando comparada ao

restante do Estado;

b) os índices de criminalidade têm apresentado tendência de queda nos últimos

anos;

c) a evolução da criminalidade na região de Conselheiro Lafaiete é a que mais

preocupa as autoridades regionais;

d) os homicídios na 13ª Risp estão relacionados, em sua maior parte, a motivos

fúteis, ocorrendo entre pessoas conhecidas e envolvendo armas brancas;

e) apenas 30% dos homicídios estão relacionados ao uso de drogas;

f) o consumo de drogas, principalmente do “crack”, está em crescimento;

g) a prevenção da criminalidade passa obrigatoriamente pela implantação de

projetos sociais;

h) a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal apresentam déficit de pessoal e de

estrutura.

Unaí, 10/11/2009

 I - Apresentação

Em 10/11/2009, realizou-se, na Câmara Municipal de Unaí, a 22ª Reunião

Extraordinária da Comissão de Segurança Pública. Requerida pelos Deputados João

Leite, Presidente da Comissão, Maria Tereza Lara, Rômulo Veneroso e Tenente

Lúcio, a reunião teve por objetivo debater a segurança pública na Região Integrada

de Segurança Pública - Risp - de Unaí.



____________________________________________________________________________
528

Além do Presidente e membros da Comissão - Deputados Tenente Lúcio e Maria

Tereza Lara -, compuseram a Mesa: Antério Mânica, Prefeito Municipal; Vereador

Euler Braga, Presidente da Câmara Municipal; Procurador Athaíde Francisco Peres

Oliveira, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado; Cristian Arley Silva

Lages, Delegado da Polícia Federal, representando o Superintendente Regional do

Departamento de Polícia Federal; Cel. Sebastião Pereira de Siqueira, Comandante da

16a Região da PMMG, representando o Comandante-Geral da PMMG; Ramon Tadeu

Carvalho Bucci, Chefe do 16o Departamento da Polícia Civil, representando o Chefe

da Polícia Civil; Ten.-Cel. Geraldo Donizete Luciano, Comandante do 28o Batalhão da

PMMG, em Unaí; e Celso Ávila Prado, Delegado Regional da Polícia Civil em Unaí.

Presenças registradas: Deputados Almir Paraca e Delvito Alves; Vereadores

Edmilton Andrade, Hermes Martins, Hilton Campos, José Inácio, Olímpio Antunes,

Paulo Arara, Tadeu, Thiago Martins e Zé da Estrada; José Vilmar, Prefeito Municipal

de Riachinho; Douglas Magela, Delegado da Polícia Civil em Unaí; Zacarias Tavares,

Presidente do Consep; Samuel Rabelo, Presidente do Consep de Paracatu; José

Augusto Nieto, Presidente do Conselho Municipal de Turismo; Maria das Dores

Campos Abreu Louzado, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e

Cidadania; Gilsinei Gonçalves da Silva, Diretor de Segurança do Presídio de Unaí;

Michel, escrivão da Delegacia da Polícia Civil; Jonas Alves da Mata, advogado; José

Carlos, inspetor; Pastores Carlos, Máximo e Vilmar, do Conselho de Pastores.

II - Desenvolvimento da reunião

II. 1 - Exposições

O Presidente da Comissão referiu-se à reportagem “Crack, pedra da morte”, na qual

a Diretora do Centro Mineiro de Toxicomania informa que o uso dessa droga provoca

mais atendimentos do que o alcoolismo e tem efeitos devastadores.

O Prefeito Municipal disse que a criminalidade chegou a cidades pequenas e

informou que a Prefeitura construiu espaços para a Polícia Militar em bairros

inseguros, mas os criminosos migram.

O Vereador Braga registrou que a Câmara Municipal vem preocupando-se com a

segurança pública e tem diversos projetos relacionados ao tema.

O Delegado Bucci e o Cel. Siqueira esclareceram que a 16ª Risp abrange 17
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Municípios do Noroeste, com 60.000km2 e 350 mil pessoas. Há em Unaí uma Área

Integrada de Segurança Pública - Aisp -, a 123a, e uma Área de Coordenação

Integrada de Segurança Pública - Acisp. As Aisps do Noroeste pertencem à 16ª Risp.

A integração entre polícias, uma política de Estado, interligou competências e gerou

metas - três comuns à Polícia Militar e à Polícia Civil, duas específicas da Polícia

Militar e duas da Polícia Civil - relacionadas aos seguintes itens: crimes violentos,

crimes contra o patrimônio, homicídios, armas de fogo, operações, inquéritos e

termos circunstanciais.

Informaram que a meta nesses 17 Municípios para 9 tipos de crimes violentos, de

janeiro a setembro de 2009, era 746: aconteceram 513 (-31,22%). Queda de 2006 a

2009: 1.021 em 2007, 804 em 2008 e 510 em 2009. Ocorreram 2,63 crimes por mil

habitantes, número que hoje está em 1,46 (-37,08%). A meta para crimes violentos

contra o patrimônio era 515: caiu para 384 até agora (-25,39%). Na série histórica, há

também queda: de 750 em 2007 para 383 de janeiro a setembro de 2009, o que

representa 1,10 por mil habitantes (-29,64%). A meta para homicídios, que era de 39,

estourou: 49 (+24%). Série histórica: 48 em 2006, 28 em 2007, 44 em 2008 e 49 em

2009.

Apontaram 41% dos crimes com armas brancas e 4% por envolvimento direto em

tráfico. Localizaram-se 76% na zona urbana, e 24%, na rural. A autoria foi apurada

em 78%, restando 22% sob investigação. Faixa etária das vítimas: 12%, até 17 anos;

27%, de 18 a 24 anos; 16%, de 25 a 30 anos; 31%, acima de 30 anos, e 14%,

desconhecida. Sexo das vítimas: 84%, masculino, e 16%, feminino. A meta para

apreensão de armas de fogo (317) foi superada: 425 (+34%). O número de

operações ultrapassou a meta de 14 mil: aumentou para 18 mil, ou seja, 26,11% em

relação a 2008. A meta para inquéritos policiais em 2009 (1.635) estava ultrapassada

em 50%: foram encaminhados 2.235 à Justiça, e concluídos, 36,7% a mais, com

saldo de +150. A meta para Termos Circunstanciados de Ocorrência - TCOs - em

2009 é de 2.071: foram encaminhados 3.177 (+53,4%).

Compararam Unaí a Minas. O índice de crimes violentos no Município é menor que

no Estado e está caindo. O de crimes violentos contra o patrimônio reduziu-se em

31,67%, mas continua bem maior que o do Estado. O de homicídios caiu 29% no
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Município e está igual ao Estado (na região, cresceu 20%). Apontaram como

principais problemas de Unaí: furtos de bicicletas e arrombamentos de residências

com furto (que seriam relacionados, principalmente, a adolescentes e a compra de

“crack”), assim como arrombamentos no comércio e de veículos.

Apresentaram as seguintes reivindicações prioritárias: construção do prédio da Risp

(terreno já doado pela Prefeitura), do prédio da 123a Aisp (projeto em andamento,

com terreno também doado pela Prefeitura), do posto de perícia integrada em Unaí e

em Paracatu (terrenos doados pelas Prefeituras) e do Centro de Medidas

Socioeducativas, para recolhimento de crianças e adolescentes de toda a Risp (em

terreno doado pela Prefeitura de Unaí); implantação do Reds PCNet, do Centro

Integrado de Atendimento e Despacho - Ciad -, do Centro Integrado de Informações

de Defesa Social - Cinds - e do sistema Olho Vivo na área central de Unaí;

transferência das cadeias de Vazante e de Buritis para a administração da Suapi.

Sugeriram, adicionalmente: implantar o projeto Mediar, o projeto Fica Vivo em

bairros de Unaí, o Grupo Especializado em Policiamento de Áreas de Risco - Gepar -

nas duas Aisps (Paracatu e Unaí), patrulhas de prevenção ativa (viaturas destinadas

somente à prevenção), alvarás de soltura eletrônicos junto ao Tribunal de Justiça e

Defensoria Pública na Comarca de Unaí; construir área administrativa para o presídio;

alocar Municípios do Noroeste mineiro na Região Integrada de Desenvolvimento do

Distrito Federal e Entorno.

Por fim, forneceram os seguintes dados comparativos sobre a criminalidade em

Unaí e no Estado (por mil habitantes, em 2009): para crimes violentos, 1,86 em Unaí

e 2,34 em Minas; para crimes violentos contra o patrimônio, 0,85 em Unaí e 0,54 em

Minas; para homicídios, 0,13 em Unaí e em Minas.

O Delegado Lajes destacou a integração das Polícias Militar e Civil com a Polícia

Federal, especialmente no combate ao tráfico de entorpecentes. Estabelecendo

relação entre mercado consumidor e tráfico, frisou a importância de realizar-se uma

política de recuperação do dependente, com envolvimento das escolas de 1o e 2o

graus.

O Procurador Oliveira previu que o levantamento sistemático de dados mudará as

estratégias de combate à criminalidade, fundando-as na inteligência e comungando
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com o anseio do Ministério Público pela percepção criminal, pela boa lavratura dos

BOs e pela conclusão dos inquéritos policiais, judicializando o processo. Propôs:

policiamento de barreira na divisa (região Noroeste) contra a criminalidade periférica,

especialmente do Distrito Federal - DF -; mudança de localização do presídio, que

vem gerando insatisfação popular no Bairro Cachoeira.

II. 2 - Discussão

O Presidente do Consep de Unaí reivindicou mais recursos do Estado para projetos

existentes de assistência a crianças e adolescentes em conflito com a lei.

O Ten.-Cel. PM Luciano referiu-se ao Projeto Adolescente Cidadão - Proac -,

desenvolvido pelos Conseps e Polícia Militar, atualmente paralisado por falta de

recursos.

O Presidente do Consep de Paracatu propôs que sua cidade fosse também

contemplada com o sistema Olho Vivo e a implantação da Defensoria Pública.

Alta Resende criticou a precariedade do serviço telefônico que recebe denúncias

anônimas.

Eudes Barbosa pediu mais atenção para as ações sociais nas áreas de saúde,

educação e moradia, como forma prioritária e preventiva de enfocar a segurança

pública.

O Vereador Arara reafirmou a crítica à solicitação de nomes nas denúncias

anônimas e perguntou por que a companhia da Polícia Militar ainda não foi instalada

no Bairro Cachoeira; os policiais afirmam que as ações da Justiça os deixam

algemados, não há policiais em escolas da periferia e um conhecido ponto de drogas

não é abordado.

O Vereador Campos, julgando importante discutir as causas da criminalidade e

prover as demandas da população, reivindicou incluir previsões no PPAG e propôs

medidas para convencer os dependentes de que devem submeter-se a tratamento.

O Vereador José Inácio registrou os altos índices de criminalidade na região e o

problema das crianças e adolescentes, reforçando a necessidade de implantação do

Centro Socioeducativo no Município e pleiteando mais varas judiciais na Comarca de

Unaí.

O Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Unaí perguntou se o Estado
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pensa em política específica para superação da vulnerabilidade do Noroeste em

relação à proximidade do DF, como a vigilância das estradas vicinais.

Marcos Antônio Martinez disse preocupar-se com as crianças e adolescentes, deu

seu testemunho sobre as agressões que sofreu e demandou uma instituição

adequada na cidade.

A Deputada Maria Tereza Lara informou sobre a Conferência Nacional de

Segurança Pública, em que se definiu a participação conjunta das três esferas de

poder e da sociedade civil para mudar o quadro de violência, inclusive em Minas.

Foram votados 10 princípios, pontuando a segurança pública como política de Estado

e a reestruturação do sistema penitenciário.

Lembrou que 90% da população prisional são jovens e pobres. Como prevenir a ida

da juventude para a cadeia? Como garantir a ação da Defensoria Pública e a

ressocialização? Segundo ela, urge que os governos estadual e federal invistam nos

Municípios: Pronasci, educação, cultura e lazer. A repressão precisa ser qualificada,

com centralidade na prevenção e na união das forças. “Devemos lutar sempre,

porque queremos a cultura da paz e o direito à vida”.

O Deputado Delvito Alves retomou o tema da divisa, especialmente os vazios da

BR-251 no trecho Unaí-Brasília, que virou corredor de tráfico e sonegação. Pediu

mais eficiência e agilidade no combate aos traficantes que chegam a Unaí.

O Deputado João Leite abordou o trabalho da Comissão Especial da Execução das

Penas no Estado, cujas sugestões foram levadas pelo Presidente da ALMG ao

Presidente do STF e do CNJ. Informou que o Ministro Gilmar Mendes interessou-se

em adotá-las em todo o País.

O Deputado Almir Paraca salientou a importância da Defensoria Pública. Propôs

ampliar-se a percepção sobre segurança pública: enquanto houver pobreza, miséria e

alta concentração de renda, monopólio da terra tão pronunciado, desemprego

crônico, juventude privada de esperança, de oportunidades reais e de caminhos

efetivos para obter formação e qualificação integrais, dificilmente se avançará no

campo da segurança pública. Reafirmou sua esperança na marcha rumo a uma

sociedade de equidade e de justiça, instando por que seja colocada a discussão no

leito correto: prevenção para evitarem-se tantos crimes. A política mais profícua é
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garantir oportunidades reais e justiça efetiva para todos. Isso só pode ser feito

colocando-se o dedo nas feridas sociais do Brasil e de Minas.

Constatou que o aparelho do Estado vem crescendo nessa área por meio de

investimentos dos governos estadual e federal, mas tal esforço tem sido insuficiente

para deter o crescimento da criminalidade. Pesquisa recente mostrou que 90% do

povo brasileiro deseja e acredita na necessidade de redistribuir renda e riqueza no

País. Ressaltou que essa política, núcleo das ações do Presidente Lula, mesmo

criticada por não ensinar a pescar, mitigou a fome de quem precisa de peixe para

sobreviver e ampliou a renda básica de muitas famílias, estabilizando o mercado

interno, ativando a economia e amortecendo no Brasil a crise econômica

internacional.

Disse que o básico é ter famílias com condições de vida digna e justa, crianças e

adolescentes amados, protegidos e respeitados, que morem em casas em vez de

vagarem pelas ruas e entrarem em conflito com a lei, que frequentem escolas de

qualidade. Importando para a área social um termo proveniente do campo da

religiosidade, propôs a conversão da sociedade numa comunidade de justiça e

equidade, de oportunidades e direitos iguais, de respeito pelo outro. A solução não

surgirá, exclusivamente, no terreno da segurança pública, que apenas vem travando

uma discussão periférica. Trata-se de fletir para a questão central: o modelo de

sociedade e de Estado que queremos e precisamos construir.

Por fim, mencionando o consenso de que o papel de polícia é função do Estado, de

quem a segurança pública é obrigação, alertou: o Estado sozinho não tem

capacidade para resolver o problema da segurança pública, pois se trata de dever e

responsabilidade também da sociedade, compartilhado com os demais espaços:

trabalho, emprego, renda, saúde, educação e assistência social. Exemplificou: os

presídios estão abarrotados, e, quanto mais unidades são construídas, mais vagas

faltam. Dever-se-á edificar uma sociedade em que metade da população ficará presa

e metade sentir-se-á protegida porque a outra foi trancafiada?

O Deputado Tenente Lúcio lembrou que o governo estadual deve realizar em Unaí

os investimentos e obras solicitados. Com a delegacia funcionando precariamente e a

Prefeitura pagando aluguel, tudo fica difícil. Confiando em que as parcerias serão
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sempre bem feitas, afirmou que os parlamentares da Comissão de Segurança Pública

se esforçarão junto ao governo estadual para garantir integralmente os recursos

previstos para a Risp.

O Presidente da Comissão, respondendo a pergunta de Cosme Fernando, disse

que a possibilidade de criarem-se clínicas de recuperação é grande, pois a Prefeitura

tem um convênio com a Subsecretaria Antidrogas.

Maria das Dores Lousada, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e

Cidadania, informou que o Conselho Municipal Antidrogas - Comad -, integrante

dessa Pasta e ligado ao órgão gestor da assistência social, já realiza trabalho de

prevenção. Segundo ela, a Secretaria de que é titular faz encaminhamentos para

outros Municípios. Como Unaí carece de comunidade terapêutica documentada para

fazer convênio, decidiu-se trabalhar com ONGs e terceirizações.

Respondendo a pergunta do Presidente da Comissão, afirmou que o Município tem

Proerd, juntamente com a Polícia Militar, e trabalha em parceria com o Comad: no

projeto Unaí sem Drogas, do Cras, as famílias buscam apoio, encontram

acompanhamento e são encaminhadas. Como componente do Conselho Municipal

da Criança e do Adolescente, registrou sua preocupação diante de algumas falas que

passaram a falsa sensação de que Unaí estaria cheia de menores infratores e

recusou tal diagnóstico, argumentando que na semana anterior não havia nem um

menor preso sequer - só adultos.

Defendendo as crianças e adolescentes e ressalvando que não estava criticando os

que se pronunciaram nessa linha, discordou das tentativas de rotulação e concordou

com o Deputado Almir Paraca na questão social. Explicou a origem da falsa

impressão de que há grande número de crianças e adolescentes em conflito com a

lei: os menores, que, por várias vezes, retornam e cometem a mesma infração até

que sejam encaminhados, são sempre os mesmos. Concluiu que a questão é bem

mais ampla.

A Deputada Maria Tereza Lara, solidarizando-se com a Secretária Maria das Dores,

manifestou o desejo de que todas as cidades tenham os mesmos cuidado e

sensibilidade: o centro de reeducação permitirá que as crianças e os adolescentes

sejam acompanhados e saiam da instituição sem reincidir. Por fim, lembrou que a



____________________________________________________________________________
535

Comissão está acompanhando de perto a questão penitenciária.

O Cel. PM Siqueira concordou com a Secretária Maria das Dores quanto ao número

de menores: 20% dos autores menores de idade cometem 80% dos crimes. Disse

que há casos de menores apreendidos 30 ou 40 vezes, sem nenhuma medida

educativa ou mesmo repressiva. Em relação à divisa, informou que a Polícia Militar e

a Polícia Civil fazem parte do Gabinete de Gestão Integrada do Entorno de Brasília -

GGIE -, que não tem funcionado a contento. Disse que determinaram que as câmaras

temáticas apresentem os projetos até 15 de novembro e que será tratada em reunião

da Secretaria de Defesa Social - Seds -, em Belo Horizonte, a questão da divisa.

Reafirmou que a região de Unaí ocupa o 1º lugar em Minas Gerais no tocante à

queda da criminalidade violenta.

O Delegado Bucci esclareceu que o GGIE agrega as Polícias Civil e Militar de

Minas Gerais, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil do DF e

as Polícias Civil e Militar de Goiás. Como esse grupo ficou paralisado por algum

tempo, iniciam-se as discussões nas câmaras temáticas, e, a partir destas, as

operações de divisa, que agregarão todas as instituições policiais de segurança

pública na área do entorno do DF. Em relação ao Pronasci, disse que os Municípios

têm de criar o GGIM para serem incluídos e captarem verbas federais, considerando-

se que há projetos de interesse das áreas fronteiriças estaduais e pertinentes ao

Cinturão de Minas.

O Ten.-Cel. PM Luciano disse que a poluição sonora agora é tratada como crime

ambiental. Quanto ao policiamento nas escolas, informou sobre o Proerd e o GP-

Moto, um grupamento de motos que percorre todos os estabelecimentos de ensino.

No tocante ao Bairro Cachoeira, relatou o projeto para que a Aisp seja construída,

com contrapartida do Município já garantida, só faltando que a Seds entre com

aproximadamente R$300.000,00. Sobre o Centro de Internação para Menores,

alegou que a descriminalização do uso da droga, deixando o usuário livre, é assunto

de política federal. Voltando ao projeto Cinturão de Minas, que já está na terceira

fase, reafirmou o compromisso de gestões junto ao GGIE para aumentar as

operações.

O Delegado Prado respondeu à pergunta sobre o telefone 181: as linhas estariam
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com problemas técnicos, e a Comissão deveria encaminhar ofício às operadoras. Em

relação ao senso comum de que a Polícia Militar prende e a Polícia Civil ou a Justiça

solta, ponderou que todas as instituições são operadoras do direito. As leis aprovadas

pelos Legislativos e sancionadas pelos Executivos são aplicadas: ou melhoram-se as

leis ou cumprem-se as que existem.

Quanto a adolescentes em conflito com a lei, referiu-se a políticas públicas como o

Centro de Internação e o convênio encaminhado pela Seds à Prefeitura para assisti-

los, internando-os ou acompanhando-os em meio aberto. Relatou estudos científicos

provando que a ocupação de espaços públicos afasta a criminalidade e sugeriu que a

Comissão encaminhasse ofício à Cemig solicitando a melhoria da iluminação pública

em Unaí.

O Procurador Oliveira informou que em Unaí há adolescentes envolvidos em atos

infracionais por 25 vezes: muitos policiais militares ficam por conta de prendê-los e

encaminhá-los às autoridades, pois não existe política de atendimento em meio

aberto nem centro de internação com medidas socioeducativas. A liberdade

provisória é acompanhada por operadores do direito e Vereadores: não há restituição

de liberdade fora das vias legais.

Reiterou que a BR-251 e as rodovias que ligam Buritis, Arinos e Urucuia a Formosa

(GO) e ao DF carecem de policiamento federal. São regiões ermas, com

infraestrutura precária, onde transitam armamentos pesados. Unaí não produz nem

refina cocaína e “crack”: a porta de entrada é a divisa com o Distrito Federal, o que

exige pelo menos uma presença inibitória da Polícia Rodoviária Federal, tal como

ocorre em Paracatu.

Maria das Dores Lousada informou ao Procurador Oliveira que o serviço em meio

aberto em Unaí está sendo implantado, que o convênio com o Estado (Suas) está

pronto para ser assinado e que o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do

Adolescente é favorável à implantação do Centro de Reeducação, com atendimento

em meio aberto.

O Deputado Almir Paraca frisou que as ações preventivas de entidades da

sociedade precisam ser institucionalizadas, pois falta uma política regular e universal.

O Deputado Delvito Alves comentou que o centro socioeducativo destina-se a
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recuperar menores infratores não só de Unaí, mas de toda a região Noroeste.

II. 3 - Encaminhamentos aprovados:

a) ofício ao Presidente do CNJ e ao Presidente do TRF da 1ª Região, solicitando

seja criada e instalada uma vara da Justiça Federal no Município de Unaí;

b) ofício ao Defensor Público-Geral, solicitando sejam designados Defensores

Públicos para Unaí e Paracatu;

c) requerimento para realização de visita conjunta das Comissões de Direitos

Humanos e de Segurança Pública à cadeia pública de Unaí, para verificar as

condições dos presos;

d) ofício ao Comandante-Geral da PMMG, solicitando sejam implantados:

Patrulha de Prevenção Ativa e o Grupo Especial de Patrulhamento de Áreas de

Risco - Gepar - em Unaí e Paracatu;

posto da Polícia Rodoviária Estadual na BR-251, no trecho Unaí-Brasília,

preferencialmente onde funcionava o posto fiscal avançado;

e) ofício ao Secretário de Fazenda, solicitando:

seja reimplantado o posto fiscal avançado na BR-251, no trecho Unaí-Brasília;

sejam implantados o Cinds, o Ciad e o Reds PCNet em Unaí e região;

sejam assumidas pela Suapi as cadeias públicas de Buritis e de Vazante;

seja construída a sede da 16ª Risp e um Centro de Medidas Socioeducativas para

atendimento dos adolescentes em conflito com a lei;

sejam implantados os projetos Olho Vivo e Fica Vivo em Unaí e Paracatu;

seja construída uma Aisp no Bairro Cachoeira, em Unaí, em terreno doado pela

Prefeitura e segundo projeto já existente;

sejam designados Agentes Penitenciários do sexo feminino para a cadeia de

Buritis.

III - Principais pontos abordados

III. 1 - Criminalidade:

a) a alta criminalidade chegou às cidades médias e pequenas, inclusive Unaí;

b) o índice de crimes violentos é grande no Noroeste, mas caiu em Unaí;

c) o número de homicídios aumentou na região Noroeste, mas declinou em Unaí;

d) as vítimas são principalmente masculinas (84%) e têm até 24 anos (39%);
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e) os crimes mais comuns são furtos de bicicletas, arrombamentos de residências

com furto qualificado e arrombamentos no comércio e de veículos;

f) a grande incidência de participação de adolescentes em crimes é aparente, pois a

maioria dos crimes é praticada repetidamente por poucos indivíduos.

III. 2 - Resultados positivos:

a) a região de Unaí encabeça queda da criminalidade violenta em Minas Gerais;

b) as metas estipuladas para a região foram cumpridas, salvo nos homicídios;

c) integração entre Polícias interligou competências e favoreceu a gestão e ação.

III. 3 - Problemas:

a) as ações nos bairros vêm tendo efeitos limitados, pois criminosos migram;

b) as divisas mineiras e estradas vicinais no Noroeste são muito vulneráveis;

c) há superlotação no presídio, que está com população carcerária dobrada.

III. 4 - Carências a serem preenchidas:

a) reconhecer que a segurança pública é fruto da questão social e como tal deve

ser abordada;

b) conceber a segurança pública como dever não só do Estado, mas também da

sociedade;

c) intensificar investimentos públicos nas áreas sociais da região Noroeste;

d) dar especial atenção a medidas socioeducativas para crianças e adolescentes;

e) institucionalizar as ações preventivas de entidades da sociedade civil;

f) qualificar a coerção e centralizá-la nas ações de caráter preventivo.

Ipatinga, 24/11/2009

I - Apresentação

Em 24/11/2009, realizou-se na Câmara Municipal de Ipatinga a 28ª Reunião

Ordinária da Comissão de Segurança Pública. A reunião teve por objetivo debater a

segurança pública na 12ª Região Integrada de Segurança Pública - Risp.

Participaram da reunião os Deputados João Leite, que a presidiu; Maria Tereza

Lara, Rômulo Veneroso, Rosângela Reis e Cecília Ferramenta. Também

compuseram a Mesa as seguintes autoridades: Cel. PM Geraldo Henrique Guimarães

da Silva, Comandante da 12ª Região da Polícia Militar; Lourival Silva Pereira,

Delegado Adjunto do 12º Departamento de Polícia Civil; Wálter Freitas de Moraes
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Júnior, Promotor de Justiça da Comarca de Ipatinga, representando o Procurador-

Geral de Justiça; Rafael von Held Boechat, Defensor Público da Comarca de Ipatinga,

representando o Defensor Público-Geral; Fernando Cézar Ribeiro Cabral, Inspetor-

Chefe da 6ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal - PRF - em Minas Gerais,

representando o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais;

Juliana Resende Campolina de Sá, Diretora de Proteção Social Especial da

Secretaria de Desenvolvimento Social - Sedese -, representando o titular dessa

Pasta; Anchieta Poggialli, Diretor da Diretoria Regional de Saúde; Ricardo Augusto

Faria Cassiano, Delegado de Polícia de Ipatinga; Rafael Sporck da Costa, Delegado

de Polícia de Caratinga; Eric Flávio Brandão de Freitas, Delegado de Polícia de

Itabira; Isaías Rosa, Delegado de Polícia de Ponte Nova; Eustáquio Leite, Delegado

de Polícia de Manhuaçu; Joyce Carlos da Motta Figueira, Delegada de Polícia de

João Monlevade; Weber Americano, Prefeito Municipal de Dionísio; Anderson Franco,

Secretário Municipal de Governo, representando o Prefeito Municipal de Ipatinga;

Nílton Manoel, Presidente da Câmara Municipal de Ipatinga; Nardyello Rocha de

Oliveira, 1º-Secretário da Câmara Municipal de Ipatinga; César Custódio da Silva,

Nílson Lucas Gonçalves, Roberto Carlos e Sebastião Guedes, Vereadores da

Câmara Municipal de Ipatinga.

II - Desenvolvimento da reunião

 II. 1 - Exposições

A reunião foi aberta pelo Presidente da Comissão, que realizou breve exposição

sobre o histórico e a finalidade do evento.

Em seguida, falou o Presidente da Câmara local, que reconheceu a importância da

reunião, colocando o Legislativo Municipal à disposição da Assembleia Legislativa.

O Cel. PM Geraldo Guimarães realizou exposição, tomando como pressuposto a

relevância social da segurança pública. O militar apontou, como elementos

fundamentais da atual política de segurança pública mineira, a profissionalização da

ação das Polícias e o sucesso do projeto de integração das Polícias Civil e Militar. Ele

mencionou as fases do processo de integração, destacando que a atual já permite a

persecução de resultados efetivos, já que estão estabelecidos procedimentos e

rotinas administrativas comuns. Disse ainda que é importante a relação das Polícias
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com as comunidades, com destaque para o trabalho dos conselhos comunitários de

segurança pública, tanto quanto é fundamental a ação coordenada das Polícias com

o Ministério Público e o Poder Judiciário e a aliança entre o Estado e os Municípios.

O Comandante da 12ª RPM afirmou também que o cenário da segurança pública

na região caminha do precário para o satisfatório, com diminuição dos índices de

criminalidade, muito em decorrência dos investimentos recebidos nos últimos anos -

R$104.000.000,00. Somente em 2009, as Polícias receberam mais de 70 viaturas,

com o recrutamento de 14 mil novos policiais militares, majoritariamente portadores

de formação superior. Entre os problemas regionais, indicou a perturbação da ordem

e do sossego e o tráfico de drogas como os mais importantes, além de problemas

pontuais de furto, hoje atacados com a formação das redes de vizinhos protegidos, já

implantadas em Ipatinga e Coronel Fabriciano, inspiradas nas experiências inglesa e

americana. Citou, enfim, o sucesso do Proerd em Ipatinga, com presença em 70%

das escolas, e a necessidade prioritária da implantação de um Centro Integrado de

Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional - CIA.

 O Delegado Lourival Silva destacou a integração das Polícias, a partir do trabalho

realizado nas unidades regionais, afirmando a ação integrada dos Delegados

Regionais no 12º Departamento. Segundo o Delegado, tal integração orgânica, que

decorre de um processo de planejamento, implica efetuar operações integradas nas

unidades regionais. Apesar do sucesso da integração dos investimentos em apoio

logístico nos últimos anos, para ele, o maior problema da Polícia Civil é o referente a

recursos humanos, já que, embora o quadro tenha recebido novos servidores

recentemente, ainda há necessidade de concurso público para sua ampliação. O

policial lembrou que a passagem da guarda de presos para a Suapi tem liberado

policiais civis para suas funções de origem. Disse, enfim, que as principais demandas

da região são a ampliação dos investimentos em polícia comunitária, a implantação

do CIA em Ipatinga, o aprofundamento das parcerias entre Estado e Municípios e a

criação de uma divisão de repressão a crimes ambientais, porque a região conta com

dois parques florestais, o do Caparaó e o do Rio Doce, uma bacia hidrográfica

importante e intensa atividade de mineração.

Fernando Cézar, Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, tratou dos problemas
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decorrentes da extensa rede rodoviária que atravessa a região e apresentou como

demandas principais a necessidade de aumento do quadro de pessoal da PRF e a

duplicação da BR-381.

O Promotor de Justiça da Comarca de Ipatinga, Wálter Freitas, destacou a

importância de se valorizarem as carreiras das Polícias Civil e Militar e abordou a

conexão entre os atrativos econômicos da região e problemas de criminalidade, com

impacto na atuação dos órgãos da segurança pública, inclusive o Ministério Público, o

Poder Judiciário e a Defensoria Pública. Defendeu a integração das Polícias e a

estruturação da Apac na localidade, além de reivindicar a expansão da Defensoria

Pública e a instalação do CIA em Ipatinga, medida que considera fundamental. Citou

ainda como medida importante a ser concretizada a instalação da 10ª Promotoria de

Justiça em Ipatinga, a qual deverá cuidar apenas da infância e adolescência, em

sintonia com a recente criação da Vara da Infância e Juventude na Comarca.

O Defensor Público Rafael von Held Boechat explanou os avanços recentes na

segurança pública do Estado, com ênfase nos elevados investimentos em aspectos

estruturais, mas, em contrapartida, destacou a necessidade de ampliação da

Defensoria na região, onde apenas 3 das 15 comarcas têm o órgão instalado e

funcionando. Ele informou que, na Comarca de Ipatinga, trabalha-se com uma média

de 20 mil processos para cada Defensor, porque são 3 desses advogados públicos

para fazer o serviço previsto para 14, o que, por si só, evidencia a necessidade de

investimentos no órgão.

Para o Presidente da Apac de Ipatinga, Luiz Fernando, a implantação da Apac em

Ipatinga é, de fato, fundamental, mas tem esbarrado em problemas burocráticos, que

se arrastam há quatro anos. Ele reivindicou providências para agilizar a efetiva

implantação da entidade.

Juliana Resende, Diretora de Proteção Social Especial da Sedese, destacou que,

ainda que defesa social gere a necessidade de investimento em repressão, dever-se-

ia investir mais em prevenção, em políticas sociais. Conforme explicou, a prevenção

tem custo mais baixo e efeitos mais benéficos, motivo pelo qual o Estado deveria

investir mais em proteção social, educação, saúde, esporte e cultura. A servidora

tratou da importância da intersetorialidade para a política de defesa social e
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esclareceu o papel da Secretaria de Desenvolvimento Social para a segurança

pública, o qual se alicerça em três eixos, a saber, direitos humanos, trabalho e

assistência social.

Anderson Franco, da Prefeitura Municipal de Ipatinga, se pronunciou abordando o

papel do Município na segurança pública, o qual assume a forma de parcerias com o

Estado, em programas como o Olho Vivo, e com a sociedade, além de investimentos

em políticas sociais. O gestor público afirmou, ainda, o compromisso do poder público

municipal com a implantação da Apac em Ipatinga.

Weber Americano, Prefeito Municipal de Dionísio, realçou os avanços ocorridos na

segurança pública estadual nos últimos anos, com melhorias nas condições de

trabalho das polícias e a efetivação do Fundo Penitenciário para o financiamento do

sistema prisional. Defendeu, contudo, melhores vencimentos para os policiais

mineiros, os quais, segundo o Prefeito, são os mais baixos do Brasil.

II. 2 - Discussão

Os parlamentares presentes na reunião discutiram amplamente a questão da

segurança pública no Vale do Aço. Maria Tereza Lara, Vice-Presidente da Comissão,

consignou a necessidade de parcerias entre os Poderes do Estado e a sociedade

civil, como forma de aperfeiçoamento da política estadual de defesa social. Elogiou,

ainda, a integração das polícias e a organização do sistema penitenciário, com a

transferência das atribuições das polícias para o serviço penitenciário. A Deputada

considera um avanço o estímulo ao policiamento comunitário e enumera, como

prioridades para a região, o combate a acidentes de trânsito, a implantação da Apac e

do CIA, além da construção do prédio da Risp.

A Deputada Cecília Ferramenta advogou a integração entre Município e Estado

para o sucesso da política de segurança pública e, ainda, a importância de se

priorizar o planejamento e de se enfrentar os problemas específicos da Região

Metropolitana do Vale do Aço. A parlamentar enfatizou a necessidade de apoio à

Defensoria Pública, de duplicação da BR-381 e de participação da sociedade nas

políticas públicas.

A Deputada Rosângela Reis destacou os avanços recentes da segurança pública

na região, incidindo sobre infraestrutura e recursos humanos, assim como a
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integração das polícias. Apontou, no entanto, a necessidade de construção de

estrutura física para a sede da Risp e do IML de Ipatinga, de duplicação da BR-381,

de implantação do CIA e de um ataque mais eficaz ao problema das drogas.

O Deputado Rômulo Veneroso afirmou a importância do trabalho da Comissão e

destacou temas importantes trabalhados na reunião, como a duplicação da BR-381, o

combate às drogas e a necessidade da adoção de políticas para a juventude.

No curso dos debates, o Presidente da Comissão proferiu encaminhamentos e

realizou explanação geral sobre a segurança pública e sobre o rumo dos debates no

evento.

Sônia Marcelino reivindicou a ampliação do Proerd e sua inclusão como disciplina

nas escolas. José Geraldo, pai de criança vítima de homicídio, pede ajuda para a

apuração do caso, processamento e punição dos responsáveis. Ruy Barbosa

defendeu penas mais duras para o usuário de drogas e a duplicação da BR-381.

O Vereador César Custódio acentuou os avanços recentes da segurança pública na

região, com a integração das polícias e a criação dos Conseps, da polícia

comunitária, do projeto vizinhos solidários, da patrulha escolar, bem como a

realização de melhorias estruturais nos órgãos da defesa social. O edil também

apontou problemas, tais como a superlotação do Ceresp-Ipatinga, que possui 120

vagas, mas abriga 548 presos, inclusive 10 adolescentes; do Ceresp-Coronel

Fabriciano, com 320 presos e capacidade para 120; do Ceresp-Timóteo, com 168

presos para 40 vagas. Defendeu, ainda, a implantação da Apac em Ipatinga e mais

investimentos em educação, na prevenção de acidentes de trânsito, na busca de

desaparecidos e em instrumentos de prevenção da violência e da criminalidade.

Em sua intervenção, Flávio Ferrer tratou dos problemas nas rodovias, como o

excesso de caminhões, o déficit de policiais e a circulação de veículos em faixas

proibidas. Cuidou, ainda, da necessidade de aumento do orçamento da Defensoria

Pública, em virtude do déficit de pessoal e da necessidade de atendimento à

população. Pediu medidas para tornar mais ágeis os registros de ocorrência policial,

assim como ações para que os policiais sejam mais bem remunerados e mais bem

preparados.

O Pastor Wagner Bretas entende que a segurança pública precisa ser trabalhada
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em quatro esferas: prevenção, repreensão, recuperação e ressocialização. Para ele,

é necessário que a política de segurança pública abranja todas essas dimensões,

havendo, ainda, parceria entre Estado e sociedade.

Eustáquio Oliveira afirmou a necessidade de ações específicas para a região, as

quais devem ser proativas e não reativas, com prioridade para a atenção à criança,

para a preparação do cidadão.

Fernando Januário reclamou apoio à Comunidade Terapêutica Rios de Água Viva.

Segundo ele, é preciso intensificar a relação entre Estado e sociedade, sendo

necessário convênio entre a aludida entidade e a Subsecretaria Antidrogas. Sobre o

tema, a Deputada Cecília Ferramenta interveio, discorrendo sobre as verbas públicas

já repassadas à entidade, por meio de emendas parlamentares ao Orçamento

Estadual. O Secretário Anderson Franco falou sobre providências que a Prefeitura

Municipal tomará para atendimento à demanda apresentada. O Deputado João Leite,

Presidente da Comissão, esclareceu que em Minas Gerais há cerca de 1.800

pessoas cumprindo penas em comunidades terapêuticas, ressaltando que essa

parceria entre poder público e comunidades é fundamental.

O Delegado Lourival Silva discorreu sobre problemas específicos da região, que

possui três rodovias importantes, as BRs-381, 116 e 262, o que a torna estratégica

como corredor de trânsito da criminalidade, envolvendo os Estados do Rio de Janeiro

e do Espírito Santo. O Presidente da Comissão acrescentou que a BR-474 também

está na região. O Cel. PM Geraldo Henrique, em conclusão, fez um balanço da

segurança pública, afirmando a necessidade de reconhecer avanços e desafios,

como a ampliação do Proerd, cujo objetivo é chegar a todas as escolas.

II. 3 - Encaminhamentos aprovados:

a) ofício ao Secretário de Estado de Defesa Social e à Secretaria de Estado de

Educação com pedido de formação de uma parceria com o objetivo de levar o

Programa de Erradicação das Drogas - Proerd -, coordenado pela Polícia Militar do

Estado de Minas Gerais, a todas as escolas do Sistema Estadual de Ensino, tendo

em vista a sua relevância para a defesa social e a importância de sua extensão a

todas as escolas;

b) ofício ao Procurador-Geral de Justiça solicitando-lhe a implantação de uma
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promotoria da infância e juventude na Comarca de Ipatinga, uma vez que tal medida

será de grande importância para atendimento à população infanto-juvenil da região;

c) realização de visita da Comissão à Ministra de Estado da Casa Civil, com a

finalidade de reivindicar junto a S. Exa. duplicação da BR-381 - trecho Belo Horizonte-

Governador Valadares -, entregando-lhe abaixo-assinado com a mesma

reivindicação;

d) ofício ao Secretário de Estado de Defesa Social solicitando-lhe a construção de

um novo prédio para funcionamento do Instituto Médico Legal em Ipatinga, já que o

atual opera em precárias condições;

e) ofício ao Secretário de Estado de Defesa Social solicitando-lhe providências para

construção da sede da 12ª Região Integrada de Segurança Pública em Ipatinga, uma

vez que tal estrutura física ainda inexiste, embora possua importância estratégica

para a segurança pública na região;

f) ofício ao Secretário de Estado de Defesa Social solicitando-lhe a criação de uma

companhia independente da Polícia Militar em Coronel Fabriciano, como medida de

aperfeiçoamento da organização do Sistema de Defesa Social na região do Vale do

Aço;

g) ofício ao Secretário de Estado de Defesa Social com pedido de providências para

viabilizar a implantação de uma Apac na Comarca de Ipatinga, já que se trata de

medida fundamental para a defesa social na região assinalada, a qual todavia vem

sendo protelada com prejuízos para a sociedade;

h) ofício ao Ministro de Estado dos Transportes e ao Diretor-Geral do Departamento

Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT - com pedido de providências para a

duplicação da BR-381 no trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares;

i) ofício ao Secretário de Estado de Defesa Social solicitando-lhe aumentar o

quadro de pessoal da Polícia Civil na 12ª Região Integrada de Segurança Pública,

tendo em vista que o efetivo da Corporação na região é insuficiente para a demanda;

j) ofício ao Ministro de Estado da Justiça e ao Diretor-Geral do Departamento de

Polícia Rodoviária Federal solicitando-lhes aumentar o quadro de pessoal da Polícia

Rodoviária Federal no Estado, especialmente na área abrangida pela 6ª Delegacia da

Polícia Rodoviária Federal, tendo em vista que há carência de pessoal em face de
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uma demanda crescente;

k) ofício ao Secretário de Estado de Defesa Social solicitando-lhe a implantação de

um centro de internação do adolescente na área da 12ª Região Integrada de

Segurança Pública, sediada em Ipatinga, destinado à aplicação de medidas

socioeducativas, uma vez que tal serviço não é prestado na região;

l) ofício ao Defensor Público-Geral solicitando-lhe aumento do quadro de pessoal do

órgão para atendimento a todas as comarcas situadas na área da 12ª Região

Integrada de Segurança Pública, uma vez que a quantidade de Defensores Públicos

presentes na mencionada região é insuficiente para atender à população necessitada;

m) ofício ao Secretário de Estado de Defesa Social pedindo providências para a

criação de uma divisão especializada de repressão a crimes ambientais para

atendimento à área da 12ª Região Integrada de Segurança Pública, tendo em vista

que lá há dois importantes parques florestais, bacias hidrográficas e exploração

mineral, entre outras questões que justificam a implantação da unidade mencionada,

cujo projeto de criação já se encontra sob análise na Secretaria de Estado Defesa

Social.

III - Principais pontos abordados:

a) Entre os principais pontos tratados na reunião, destacaram-se uma análise

positiva da Política Estadual de Segurança Pública, o tratamento de aspectos

relativos à criminalidade na região e a apresentação de demandas regionais.

b) De maneira geral, reconheceu-se o aprimoramento da política de segurança

pública no período recente, com destaque para a integração das polícias; para a

estruturação do sistema penitenciário, com a transferência da custódia de presos da

Polícia Civil para a Suapi, a aplicação do método Apac no tratamento do sentenciado

e a ação das comunidades terapêuticas no atendimento ao usuário de drogas; e para

os investimentos em equipamentos, rede física e condições de trabalho.

c) Não obstante, evidenciou-se a necessidade de aprofundamento do processo de

integração das polícias; de ampliação dos vínculos entre os vários órgãos que tratam

da justiça criminal, especialmente os órgãos ligados à Seds, a Defensoria Pública, o

Ministério Público e o Judiciário; de tratamento da questão da segurança sob uma

perspectiva mais abrangente, com prioridade para a prevenção e, no campo das
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políticas públicas, para a intersetorialidade, associando as políticas sociais à de

defesa social; de consolidação e ampliação das parcerias entre poder público e

sociedade, no âmbito da defesa social; de investimentos em recursos humanos, com

aumento do quadro de pessoal em órgãos como a Defensoria Pública, a Polícia Civil,

a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal; de melhoria na remuneração dos

servidores que atuam na área; e de aprimoramento do treinamento e da capacitação

do pessoal que atua na segurança pública.

d) Assinalou-se a redução dos indicadores de criminalidade nos últimos três anos,

mas ainda preocupam o tráfico e o uso de drogas e a criminalidade associada ao

trânsito.

e) Entre as demandas peculiares à região, destacaram-se a criação do CIA, a

implantação da Apac de Ipatinga, a construção de prédios para a Risp e para o IML

nesse Município, assim como a necessidade geral de aumento do efetivo dos órgãos

de segurança pública que atuam na região. Reivindicou-se, além disso, a duplicação

da BR-381 e que as políticas públicas estaduais desenvolvidas na região levem em

conta suas especificidades, tais como sua dinâmica econômica e sua posição

geográfica.

Governador Valadares, 1º/12/2009.

I - Apresentação

Em 1º/12/2009, realizou-se, na Câmara Municipal de Governador Valadares, a 29ª

Reunião Ordinária da Comissão de Segurança Pública. Requerida pelos Deputados

João Leite, Presidente da Comissão, Maria Tereza Lara, Vice-Presidente, Rômulo

Veneroso e Tenente Lúcio, a reunião teve por objetivo discutir a segurança pública na

8ª Risp.

Além dos Deputados João Leite, Presidente da Comissão, e Maria Tereza Lara,

Vice- Presidente, compuseram a Mesa: Elisa Costa, Prefeita de Governador

Valadares; Vereadora Dilene Dileu, Presidente da Câmara Municipal; Everton Villaron

de Souza, Juiz Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares,

representando o Presidente do Tribunal de Justiça; Wilian Nascimento Santos,

Delegado da Polícia Federal, representando o Superintendente Regional do

Departamento de Polícia Federal em Minas Gerais; Wendel Kaizer de Freitas,
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Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, representando o Superintendente da Polícia

Rodoviária Federal em Minas Gerais; Eliane Alves de Andrade, da Superintendência

Regional de Ensino de Governador Valadares, representando a Secretária de Estado

de Educação; Gilvan de Oliveira Machado, Defensor Público, representando o

Defensor Público-Geral do Estado; Cel. PM Cícero Nunes Moreira, Comandante da 8ª

Região da Polícia Militar, representando o Comandante-Geral da Polícia Militar;

Marcos José de Paula, Delegado Regional em Governador Valadares, representando

o Chefe da Polícia Civil; Adailson Cunha de Magalhães, Presidente do Conselho

Comunitário de Segurança Pública - Consep - de Governador Valadares; e Cel. PM

José Eustáquio Natal, ex-Comandante da Polícia Militar e Presidente da

Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais - Ademg.

II - Desenvolvimento da reunião

II. 1 - Exposições

O Presidente da Comissão, após declarar aberta a reunião, ressaltou a relevância

do trabalho que vem sendo feito pelo governo do Estado e diversas instituições

governamentais em prol da segurança pública e da defesa social em Minas Gerais, o

que vem sendo acompanhado de perto pela Comissão de Segurança Pública,

inclusive nas várias regiões do interior. Apresentou os componentes da Mesa,

passando-lhes a palavra.

O Juiz Everton Villaron apresentou dados relativos às atividades do Judiciário na

área criminal e à criminalidade na região desde 2004, os quais, segundo ele,

respaldam o pedido de abertura de mais duas varas criminais na Comarca de

Governador Valadares. Afirmou que tais dados confirmam a impropriedade da

comparação entre Governador Valadares e Uberaba ou outras regiões do Estado, a

título de justificativa para a não concessão dessa solicitação. Sugeriu que a Prefeita e

o Presidente da Comissão visitassem os Presidentes atual e futuro do Tribunal de

Justiça, a fim de expor a situação da região, dada a urgência do assunto.

O Deputado João Leite mencionou a elaboração de requerimentos com esses

objetivos, bem como sua recente visita, acompanhando o Presidente da ALMG, ao

Conselho Nacional de Justiça - CNJ -, o qual reclamou da ingerência do Legislativo

no Tribunal de Justiça. O Deputado acrescentou acreditar ser importante tal atuação
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do Legislativo no tocante à divisão judiciária em face das informações trazidas pelo

Juiz Villaron. O Juiz complementou ser necessária uma mudança nas Constituições

Federal e Estadual no que concerne à competência para tal assunto e ressaltou que a

ALMG tem poder legítimo e democrático para pressionar o Tribunal de Justiça a

apresentar projetos de lei que atendam às demandas específicas de cada região de

Minas Gerais.

A Prefeita Elisa Costa realçou as ações do Município focadas na prevenção da

violência e da criminalidade, bem como o trabalho que vem sendo realizado de forma

colegiada, reunindo as Polícias Civil e Militar e diversas outras instituições envolvidas

com o tema. Relatou que a situação em Governador Valadares é caótica e que

acredita ser necessário o envolvimento da sociedade na solução do problema. Disse

que, na semana seguinte, seria anunciado o Plano Municipal de Segurança Cidadã,

elaborado com base nessa ação colegiada, integrante do Plano de Metas 2010,

voltado para a prevenção e pensado a curto, médio e longo prazos, com base em

políticas públicas concentradas nas regiões de maior vulnerabilidade social e de

maior criminalidade infanto-juvenil da cidade. Mencionou, ainda, a ampliação do

programa Fica Vivo e a instalação de equipamentos de segurança em bairros e no

centro da cidade em 2010, além da iniciativa do Município para sua inclusão no

Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - Pronasci.

A Vereadora Dilene Dileu manifestou esperança de que as ações pensadas para o

Município possam de fato melhorar a sua situação no tocante à segurança pública.

O Cel. PM Cícero Nunes falou sobre sua experiência anterior à chegada em

Governador Valadares e descreveu sua surpresa ao encontrar, na cidade, “pessoas

que se adaptaram e passaram a viver de maneira conformada com aquele grau de

violência”.

Com o intuito de promover melhorias na segurança pública e na qualidade de vida

locais, ressaltou a importância: do apoio recebido da ALMG, por intermédio da

Comissão de Segurança Pública; da integração propiciada pelo Grupo Integrado de

Intervenção Estratégica - Giie -; do programa Fica Vivo e do Programa Educacional

de Resistência às Drogas e à Violência - Proerd -, que já demonstram resultados

significativos; e de ações voltadas para a prevenção, uma vez que um estudo de risco
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realizado em 2006 apontou para a probabilidade de haver 33 mil homicídios entre

jovens nos próximos anos.

Ele enfatizou a necessidade: de uma melhor estruturação da região para atrair

investimentos, em face da recente experiência da não extensão do gasoduto até

Governador Valadares; de reflexão sobre as reais demandas da população em áreas

em situação de vulnerabilidade social, a fim de afastar o estigma da criminalidade e

da violência; de elaboração de ações de educação no trânsito, pois a cidade

apresenta sérios problemas relacionados à circulação de pedestres, bicicletas e

motocicletas.

O Coronel chamou atenção para a necessidade de a imprensa também contribuir

para a “cultura da paz”, em vez de apenas dar ênfase ao crime e à violência.

Declarou, ainda, concordar com a demanda expressa pelo Juiz Villaron de abertura

de mais varas criminais na Comarca. Disse acreditar que as ações adotadas em

Governador Valadares são as mais acertadas e que, a exemplo da experiência bem-

sucedida das Polícias Civil e Militar, a integração com o Ministério Público e o Poder

Judiciário deve ser aprimorada.

A Prefeita pediu para comentar a fala do Cel. PM Cícero no tocante ao papel da

imprensa local e ressaltou que os profissionais da área devem cuidar para não

alimentar preconceitos. Afirmou que eles podem contribuir muito para “romper com

essa cultura de violência” e agradeceu pelo empenho demonstrado a esse respeito.

O Delegado Marcos José falou sobre as taxas de homicídio no Município e de seu

histórico recente, uma vez que Valadares estaria aparecendo no noticiário nacional

devido à criminalidade, e destacou que a redução desses índices continua sendo um

desafio. Tendo como base uma matéria do jornal “Hoje em Dia” publicada em 2007,

valeu-se de uma comparação com Bogotá, Capital da Colômbia. De acordo com

dados, Bogotá teria reduzido, em 13 anos, sua taxa de homicídios de 80 para 18 por

cada 100 mil habitantes; já o trabalho integrado das Polícias Civil e Militar, do

Judiciário e do Ministério Público em Valadares reduziu os índices no Município, de

2006 a novembro de 2009, de 73,3 para 24,23 mortes por cada 100 mil habitantes. O

Delegado afirmou que isso revela que o trabalho realizado - sistemático, dirigido,

integrado - reduziu a criminalidade para patamares aceitáveis.
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No entanto, o Delegado disse acreditar que ainda há muito a ser feito, mas que,

para tal, seria importante ter-se na Comarca uma delegacia especializada em

homicídios, com efetivo próprio; uma vara criminal; e uma vara do tribunal do júri,

inclusive para evitar a impunidade e a soltura de indivíduos sem julgamento por

crimes graves já cometidos. Ressaltou, por fim, a estrita observância da legalidade e

do respeito aos direitos humanos em todas as ações de combate a homicídios e a

redução significativa no número de crimes de roubo e furto na região como fruto das

ações que vêm sendo implementadas.

O Delegado Wilian Nascimento discorreu sobre os problemas da Polícia Federal em

Minas Gerais. Mencionou a interiorização da Justiça Federal e do Ministério Público,

feita sem a existência de delegacias da Polícia Federal que acompanhassem esse

processo. Apontou que as dificuldades para a criação dessas delegacias estão

ligadas à “questão da função comissionada do chefe da delegacia”. Disse que a

situação na região Leste do Estado seria ainda mais grave, pois a Polícia Federal de

Valadares teria área circunscricional de 182 Municípios, com extensão de cerca de

800Km2, sendo essa a maior delegacia do Brasil e havendo carência de recursos

humanos e materiais, o que resultaria numa atuação insatisfatória. A título de

comparação, citou a Polícia Federal de Uberaba, com área circunscricional de 27

municípios. Sendo assim, ressaltou a necessidade de implantação de mais unidades

da Polícia Federal na região, bem como de reforço de seu efetivo no Estado,

conforme defende a atual Superintendência da Polícia Federal.

O Delegado pediu apoio ao Presidente da Comissão de Segurança Pública e à

Prefeita de Governador Valadares na defesa desses pleitos. Ressaltou que a questão

da segurança pública envolveria particularidades regionais que, no caso de

Governador Valadares, assumiriam especial relevância: a questão das emigrações

ilegais e da atuação dos “coiotes”; e a carência de investimentos públicos que

gerassem recursos e, por conseguinte, melhores condições de vida na região. Por

fim, realçou que uma parceria entre as Polícia Civil, Militar e Federal poderia

contribuir para a prevenção, sendo ela a melhor saída: “Quando conseguimos

prevenir, conseguimos preservar vidas”.

O Sr. Wendel Kaizer denunciou que o efetivo da Polícia Rodoviária Federal na
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região - 57 policiais - é insuficiente para cobrir toda a malha viária, que é extensa e

inclui as BRs-116, 381 e 259. Citou os tipos de crimes registrados com mais

frequência nessas rodovias: o principal, crime contra o patrimônio, em especial roubo

de carga; exploração sexual infantil em vários pontos; e mortes resultantes de

embriaguez ao volante. Ressaltou que, nos dois primeiros casos, os índices vinham

diminuindo, apesar de ainda serem costumeiros. Relativamente ao terceiro caso,

relatou que havia apenas um bafômetro na região. Mencionou também a retirada

completa da iluminação na área da BR-116 que atravessa Turmalina, extensa região

no perímetro urbano de Governador Valadares com altos índices de criminalidade,

por onde também passa a BR-381. Segundo ele, essa falta de iluminação seria forte

agravante.

O Dr. Gilvan de Oliveira focou sua exposição na necessidade de reconhecer o real

papel da Defensoria Pública e a relevância de sua independência e autonomia.

Segundo ele, desde a reforma do Poder Judicário, com a Emenda nº 45 à

Constituição Federal, iniciou-se o processo de reconhecimento da importância dessa

instituição. No entanto, ele afirmou que, por vezes, ela ainda é vista “como uma

presença indesejada”, pois entende-se, equivocadamente, que seu papel seria

“defender bandido”. Ele afirmou que “a defesa é o direito mais sagrado e natural que

temos” e que, além disso, é fundamental garantir a todos a observância de seus

direitos, em especial no que diz respeito aos direitos humanos, conforme dispõe o art.

5º da Constituição Federal, inclusive nos casos de pessoas presas em flagrante ou já

encarceradas. Daí, inclusive, a necessidade de independência da Defensoria Pública

bem como de sua autonomia.

Outros aspectos comentados pelo Dr. Gilvan foram quanto à insatisfação de alguns

Defensores Públicos com a remuneração do cargo, o que os levaria a abandonar a

carreira, resultando num número insuficiente de profissionais no Estado (menos de

500); e à possibilidade de a Defensoria Pública vir a atuar na prevenção à

criminalidade.

O Sr. Adailson Cunha ressaltou que o Consep de Governador Valadares seria

diferente dos demais por contar com diversas entidades representativas, como o

Clube de Diretores Lojistas - CDL -, a Associação Comercial, a Maçonaria, o Lions
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Clube, o Rotary e a Secretaria Municipal de Educação. Frisou o quanto valoriza a

educação e disse que o Consep local, visando construir um “mundo de paz”, tem

apoiado vários projetos com esse foco, entre os quais o Proerd, o Construindo a

Cidadania e o Bom de Bola, Bom de Escola.

O Cel. PM José Eustáquio falou sobre as mudanças que tem percebido em

Governador Valadares, desde a década de 1980 (quando comandou o 6º Batalhão,

então 1ª Região da Polícia Civil) até os dias atuais, em relação ao trabalho da

instituição e à imagem do Município. Destacou que, em 1980, a Polícia Civil em

Valadares era incipiente e contava com um pequeno efetivo. Hoje trabalha segundo

um modelo de integração. Chamou também a atenção para a importância de todos os

envolvidos com a segurança pública municipal utilizarem “a mesma linguagem”, a

exemplo das exposições dos demais participantes da Mesa. Insistiu em que,

brevemente, será encontrada uma solução para a violência na cidade e que a

imagem negativa de Governador Valadares será revertida.

A Deputada Maria Tereza Lara ressaltou a importância de as mulheres estarem

representadas nesse debate e a relevância do comprometimento da sociedade civil e

das três esferas de poder na busca de soluções para a segurança pública e na

construção da “cultura da paz”. Afirmou acreditar na reversão do atual cenário no

País por meio das ações focadas na prevenção, do Pronasci e dos programas sociais

do governo federal. Em nível estadual, citou a relevância dos investimentos em

qualificação profissional, em equipamentos e em prevenção, esta devendo ser

sempre, em sua opinião, a prioridade.

Por fim, comentou a ausência de representantes do sistema prisional e acrescentou

que a maioria dos detentos no Estado é jovem, sendo fundamental pensar-se em

ressocialização, o que hoje estaria em um nível aquém do desejado. Com relação à

ressocialização dos detentos, mencionou o trabalho desenvolvido pela Associação de

Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, que chegaria a ressocializar 85%

dos detentos.

II. 2 - Discussão

Após as exposições dos componentes da Mesa, os inscritos tiveram a palavra.

A Pastora Metodista Débora Blunck Silveira teceu comentários sobre a exposição
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do Dr. Gilvan de Oliveira, ressaltando que “a defesa cabe a toda pessoa humana” e

acrescentando que, no Brasil, “o rico não é preso (...), a maior parte são pobres,

negros”. Reclamou da ausência de um representante religioso no debate, pois

acredita que a Igreja tem um papel fundamental nos temas discutidos e tem feito

trabalhos relevantes na área da segurança pública, a exemplo do “desarmamento nos

morros e na periferia do Rio de Janeiro”. Disse acreditar na necessidade do trabalho

em parceria e elogiou a participação feminina na Igreja e na sociedade de

Governador Valadares.

O Sr. Ronald Germano Silva, Presidente do Partido Trabalhista Nacional - PTN - de

Valadares, frisou alguns pontos que considera críticos em relação à segurança

pública no Município: péssimas condições das rodovias, que contam com

policiamento insuficiente; ausência de balança de pesagem na estrada que liga

Valadares a Belo Horizonte; prisão apenas de traficantes, mas não de usuários de

drogas; ocorrência de festas para adolescentes que se iniciam tarde da noite e nas

quais são consumidos álcool e outras drogas. No caso da prisão de usuários e das

festas para adolescentes, desculpou-se pelo comentário, mas questionou o porquê de

as Polícias Civil e Militar não atuarem de forma mais incisiva, manifestando grande

preocupação com os jovens.

O Vereador Gledston Gomes de Araújo elogiou o Proerd, dizendo tratar-se de “um

trabalho maravilhoso e significativo”. Porém, ressaltou a necessidade de equipar

melhor os policiais militares, com motocicletas e viaturas, para que o Programa possa

chegar aos bairros mais distantes. Também destacou a importância de levá-lo a todos

os Municípios e Distritos da região, em uma interiorização da iniciativa. Solicitou que

tais demandas sejam encaminhadas ao governo do Estado e afirmou que, apesar de

as Polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros estarem trabalhando de forma

integrada, há carência de estrutura física, reivindicando que o prédio da Risp seja

inaugurado “o mais rápido possível”.

Ele falou, ainda, sobre a necessidade de se implantar o programa Olho Vivo em

mais bairros da cidade, como o Ipê; de se valorizar o servidor da área de segurança

pública, por meio de melhores salários; de se construir uma sede adequada para o

Corpo de Bombeiros; de as Polícias Civil e Militar saírem das cadeias e exercerem de
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fato o papel que a Constituição Federal lhes atribui; de se realizar uma reforma e

mais jogos no Estádio José Mahmoud Abbas, a fim de propiciar entretenimento para

a população; de se investir na formação esportiva de crianças e jovens, talvez

transformando Governador Valadares em uma cidade-polo para formação de atletas

para a Olimpíada de 2016.

O Deputado João Leite comentou as sugestões do Vereador relacionadas ao

esporte, ressaltando a grande potencialidade do momento para se investir no setor, já

que o Brasil sediará em 2011, os Jogos Militares; em 2013, a Copa das

Confederações; em 2014, a Copa do Mundo e, em 2016, os Jogos Olímpicos e

Paraolímpicos. Apontou que “apenas o futebol gera 200 milhões de empregos no

mundo, representando quase 5% do PIB mundial”, indicando que “talvez hoje o

esporte seja uma grande indústria”.

O Deputado frisou, ainda, que o esporte pode contribuir na formação dos jovens.

Mencionou o seminário “Esporte, infância e adolescência - caminho para a

cidadania”, realizado na ALMG, como um sinalizador da adequação e da

possibilidade de se discutir um “plano de sistema esportivo”, explorando as

oportunidades do momento e as vocações locais e regionais. Por fim, sugeriu que a

Câmara Municipal realizasse uma discussão sobre esporte e que o Vereador

Gledston apresentasse um requerimento visando avaliar a possibilidade de

transformar Valadares num polo esportivo, inclusive porque a cidade já possui “sede

com estrutura de excelência olímpica de treinamento” e o Estádio José Mahmoud

Abbas oferece condições e espaço para ampliação.

Em seguida, o Vereador Heldo Armond falou sobre a necessidade de se abordar o

problema da violência como um todo. Citou, como exemplo dessa necessidade, o

envolvimento de crianças e adolescentes com drogas, responsável por um “um índice

alarmante de mortes”. Segundo o Vereador, o trabalho de prevenção, como os

programas Aluno de Tempo Integral e o Fica Vivo, tem funcionado muito bem; porém,

uma vez que o jovem se torne usuário, não há alternativas para recuperá-lo, como a

internação terapêutica, e para reinseri-lo na sociedade, como o desenvolvimento de

uma ocupação. Para ele, as medidas de combate à violência não estariam sendo

suficientes.
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Insistiu também na necessidade de concretização das propostas, ressaltando que

providências devem ser tomadas para levar o gasoduto até Valadares, duplicar a BR-

381 até o Município, atrair empreendimentos que gerem empregos e renda (como a

indústria de celulose) e alocar investimentos em turismo e esportes.

A Sra. Jaqueline Pinho Domingos, responsável pelo Departamento de Defesa

Social, convidou os presentes para a apresentação do Plano Municipal de Segurança

Cidadã, na terça-feira seguinte, no auditório da Prefeitura, bem como para o

prosseguimento da discussão sobre o sistema prisional e penitenciário iniciada no dia

anterior em um fórum de segurança pública, na Prefeitura local.

O Sr. Jaime Luiz Rodrigues Júnior, representando o Deputado Federal Leonardo

Monteiro, destacou que o Vale do Rio Doce transformou-se de “vale promissor” em

“vale problemático”, devido a “algumas parcerias do Estado com o capital

internacional” nas décadas de 20 a 50. Em consequência, surgiram diversos

problemas que ainda se fazem sentir, e cabe às autoridades buscar soluções,

viabilizando oportunidades para a população local. Ele também disse que já fora

assinado convênio com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -

DNIT -, no valor de R$2.900.000,00, para a reposição da iluminação da BR-116,

sendo que a primeira parcela já teria sido depositada e o processo licitatório já estaria

em andamento.

Atendendo a solicitação do Deputado João Leite, o Dr. Wilian, Delegado da Polícia

Federal, abordou a questão da criminalização do usuário de drogas. Ele esclareceu

que, por força de lei, o problema dos usuários seria de saúde pública, e não de,

segurança pública. Afirmou que, por isso, “as polícias não têm como e não podem

prendê-los”. Além disso, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, a

detenção do usuário resultaria em um Termo Circunstanciado de Ocorrência - TCO -

que seria encaminhado para o Judiciário, onde, por meio de uma transação penal,

acabaria ocorrendo suspensão do processo por um período de prova ou por

pagamento com cesta básica ou prestação de serviço à comunidade. Dessa forma, o

foco da atuação policial restringe-se ao tráfico.

Em resposta ao Presidente da Comissão, o Inspetor Wendel Kaizer explicou que há

três postos da Polícia Rodoviária Federal em funcionamento na BR-116 - um em
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Realeza, um em Caratinga e um em Valadares - e outro desativado, por falta de

efetivo, na Cenibra. Informou que o posto em Ibatiba, Município pertencente ao

Estado do Espírito Santo, está sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal

desse Estado; e que o trecho da BR-262 sob jurisdição de Minas Gerais é coberto

pelo posto de Realeza. Disse que conta com um efetivo de 57 policiais, trabalhando

em escala de 24 por 72 horas.

Atendendo a solicitação do Presidente da Comissão, o Cel. PM Cícero Moreira

comentou algumas questões. Concordou com o Delegado Wilian no tocante à prisão

dos usuários. Em relação ao policiamento do trânsito, disse que há hoje cerca de 250

policiais militares cuidando de rodovias federais e estaduais e que as questões de

trânsito urbano foram unificadas na 8ª Companhia do Trânsito. Com isso, em apenas

quatro meses, o número de acidentes na cidade apresentou redução de 1.124 para

754. O Coronel informou ainda que dispõe de 13 bafômetros, que são bastante

utilizados, em especial quando há festas.

Quanto às ações na Pedreira Prado Lopes, em Belo Horizonte, o Coronel contou

que elas incluíram: identificação dos usuários de “crack” (cerca de 150) pela Polícia

Militar; limpeza, pintura e iluminação da área conhecida como “cracolândia”,

realizadas pela Prefeitura de Belo Horizonte; tratamento dos usuários que

manifestaram interesse na recuperação, com recursos financeiros, profissionais

(assistentes sociais, psicólogos e comunidades terapêuticas) e de infraestrutura

disponibilizados pela Sedese. Destacou que, inicialmente, foram tratadas 80 pessoas;

as que optaram por não realizar o tratamento, caso fossem associadas com o tráfico,

seriam responsabilizadas. Informou que a operação passou a ser feita

periodicamente e muitos se recuperaram. Para o Cel. Wilian, em Valadares não há

situação semelhante à da “cracolândia”, porém há demanda por comunidades

terapêuticas, pois existem vários usuários de “crack” que precisam ser tratados em

vez de presos.

Na sequência, o Delegado Marcos José esclareceu que, conforme verificou na lei,

caso um usuário de drogas detido colabore com as investigações, ele será tratado

como testemunha e nem sequer será indiciado, o que é um indicativo da

descriminalização do uso de drogas. Mencionou ainda a superlotação na cadeia de
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Governador Valadares, inclusive com a presença de condenados; a inexistência da

possibilidade de reeducação dos presos nessa situação; e as carências no tocante à

assistência ao egresso e ao acompanhamento do cumprimento da pena e da

progressão de regime.

O Defensor Público Dr. Gilvan reafirmou as colocações do Delegado Marcos José

referentes à superlotação da cadeia e às falhas na fase de acompanhamento da

execução penal - em especial, na progressão de regime e na concessão de

benefícios. Apontou que a Defensoria Pública já fez inúmeras denúncias sobre a

inobservância das condições humanitárias e de dignidade dos presos e que tem

atuado de forma efetiva no campo da execução penal em Governador Valadares,

mas ainda há muito a ser melhorado.

O Dr. Gilvan também esclareceu que os crimes com maior incidência no Município

são roubo e tráfico de drogas, sendo que, em relação a este último, só agora o STF

“está começando a adotar uma interpretação mais branda” da lei ao considerar a

possibilidade de liberdade provisória. Quanto aos crimes de roubo, disse haver muita

reincidência, configurando outra causa do “inchaço na cadeia”. Por fim, disse que a

cadeia de Valadares apenas eventualmente recebe presos de outras localidades,

mas somente aqueles com mandado de prisão expedido.

Em seguida, a Deputada Maria Tereza Lara solicitou redação de requerimento para

os Diretores da Penitenciária, uma vez que não compareceram à reunião, e o

Deputado João Leite agradeceu aos participantes, dando início ao encerramento dos

trabalhos. Nesse momento, ressaltou que “o Parlamento Estadual e o de Governador

Valadares trabalham juntos” e que, no dia seguinte, a Comissão estaria em Teófilo

Otôni.

Após especificados os requerimentos resultantes da reunião, a Vereadora Dilene

Dileu solicitou uma cópia destes, cujo envio foi então confirmado pelo Presidente da

Comissão, e antecipou moção de congratulações à ALMG; a Deputada Maria Tereza

Lara pediu inclusão de requerimento solicitando remoção dos condenados da cadeia

e humanização do sistema prisional; e o Deputado João Leite, além de ressaltar a

relevância da segurança para as garantias e direitos fundamentais das pessoas e a

importância da “educação com valores” no processo de ressocialização de presos,
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prestou homenagem às Polícias, lembrando seu próprio pai.

Ao longo da reunião, além dos componentes da Mesa e dos inscritos, foi registrada

a presença dos Vereadores Anania Paula da Silva, Maria Aparecida Pereira Martins,

Darly Alves de Souza, Euclides Pettersen Neto, Geovane Honório da Silva, João

Pereira de Amorim Júnior, Regino da Silva Cruz e Hotson Ramalho de Souza; do Pe.

José Neiva Neto, da Mitra Diocesana de Governador Valadares; e Lucilene Furtado,

assistente social.

II. 3 - Encaminhamentos aprovados:

a) ofício ao Secretário de Defesa Social solicitando a transformação da Delegacia

de Homicídios de Governador Valadares em delegacia especializada, devidamente

estruturada e equipada;

b) ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça solicitando a instalação de novas

varas criminais na Comarca de Governador Valadares;

c) ofício ao Ministro da Justiça solicitando as seguintes providências:

incluir o Município de Governador Valadares no Pronasci;

criar delegacias da Polícia Federal nos Municípios de Ipatinga e Teófilo Otôni, com

o intuito de desafogar os trabalhos da Delegacia Regional de Governador Valadares;

d) ofício ao Diretor-Geral do DNIT solicitando a duplicação da Rodovia BR-381 no

trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares;

e) ofício ao Presidente da Cemig solicitando a solução do impasse entre essa

empresa e o DNIT no tocante à iluminação do trecho da BR-116 que atravessa o

perímetro urbano do Município;

f) ofício ao Governador do Estado solicitando a construção de nova sede para o

Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar no Município;

g) ofício à Subsecretaria de Administração Prisional solicitando a construção de

instalações adequadas para a recepção dos visitantes dos presos na Comarca de

Valadares;

h) ofício ao Defensor Público-Geral solicitando a ampliação do número de

Defensores designados para a Comarca de Governador Valadares;

i) ofício ao Secretário de Defesa Social solicitando sejam oferecidos aos presos das

penitenciárias do Estado cursos profissionalizantes, atividades esportivas e
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assistência psicológica e educativa;

j) visita ao Presidente do Tribunal de Justiça, com a presença da Prefeita, da

Presidente da Câmara e do Juiz de Direito da 1ª Vara do Município de Governador

Valadares, para tratar da instalação de novas varas criminais na Comarca.

III - Principais pontos abordados:

III. 1 - Criminalidade:

a) manutenção dos índices de criminalidade em patamar considerado ainda alto,

incluindo crimes de homicídio, roubo (inclusive de cargas) e tráfico de drogas;

b) envolvimento de crianças e adolescentes com drogas;

c) exploração sexual infantil nas rodovias que atravessam o perímetro urbano;

d) violência nas estradas, resultante principalmente de embriaguez ao volante;

e) acidentes e violência no trânsito urbano;

f) reincidência nos crimes de roubo;

g) emigração ilegal e atuação de “coiotes”.

III. 2 - Resultados positivos:

a) trabalho conjunto e integrado de prevenção, reunindo as Polícias Civil e Militar e

diversas outras instituições envolvidas com o tema;

b) redução das taxas de homicídio no Município em cerca de dois terços entre 2006

e novembro de 2009, como resultado do trabalho integrado das Polícias Civil e Militar,

do Judiciário e do Ministério Público em Governador Valadares;

c) queda significativa no número de roubos e furtos na região;

d) diminuição no número de acidentes de trânsito urbano;

e) integração propiciada pelo GIIE;

f) resultados das ações do Fica Vivo e do Proerd;

g) atuação do Consep de Governador Valadares, com o apoio de entidades locais;

h) trabalho de ressocialização desenvolvido pela Apac;

i) iniciativa do Município para sua inclusão no Pronasci;

j) previsão de ampliação do programa Fica Vivo na cidade, em 2010;

k) instalação de equipamentos de segurança em bairros e no centro da cidade,

programada para 2010;

l) elaboração do Plano Municipal de Segurança Cidadã, integrante do Plano de
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Metas 2010 de Governador Valadares.

III. 3 - Problemas:

a) sobrecarga do Judiciário na área criminal;

b) impunidade resultante da inexistência de delegacia especializada em homicídios

e da carência de varas criminais;

c) grande extensão da área de circunscrição da Delegacia da Polícia Federal de

Governador Valadares e carência de recursos humanos e materiais;

d) ausência total de iluminação na faixa da BR-116 que atravessa Turmalina, no

perímetro urbano de Governador Valadares, resultando em altos índices de

criminalidade;

e) insuficiência de efetivo e de postos da Polícia Rodoviária Federal para fazer a

cobertura da malha viária sob sua competência;

f) disponibilidade de apenas um bafômetro para a atuação da Polícia Rodoviária

Federal na região;

g) número insuficiente de Defensores Públicos no Estado;

h) falta de ações para a ressocialização de presos e egressos;

i) carência de tratamento para recuperação de jovens usuários de drogas;

j) superlotação da cadeia da cidade, inclusive com presos já condenados, em

condições desumanas e indignas para os detentos e inadequadas para a visitação;

k) falta de acompanhamento do preso na fase de execução penal (além da

ressocialização, cumprimento da pena, progressão de regime e concessão de

benefícios);

l) inadequação da sede do Corpo de Bombeiros;

m) divulgação de imagem negativa do Município pela mídia;

n) estigmatização, com a criminalidade e a violência, das populações em áreas e

situação de vulnerabilidade social.

III. 4 - Carências a serem supridas:

a) abertura de mais duas varas criminais na Comarca;

b) implantação de delegacia especializada em homicídios, com efetivo próprio;

c) implementação de mais unidades da Polícia Federal na região;

d) reforço do efetivo da Polícia Federal em Minas Gerais;
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e) iluminação do trecho da BR-116 que passa por Turmalina;

f) aumento dos recursos humanos e materiais (incluindo bafômetros) e do número

de postos para a atuação da Polícia Rodoviária Federal na região;

g) duplicação da BR-381 de Belo Horizonte até Governador Valadares;

h) ações para a recuperação de usuários de drogas, em especial dos jovens;

i) programas de ressocialização para presos e egressos;

j) respeito aos princípios da execução penal com sua justa observância;

k) transferência dos presos já condenados da cadeia para a penitenciária;

l) execução de melhorias na infraestrutura da cadeia de Governador Valadares;

m) construção de nova sede para o Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar;

n) conclusão da construção do prédio da 8ª Risp;

o) ampliação das ações do programa Olho Vivo para outros bairros da cidade;

p) veículos para o Proerd, a fim de interiorizar suas atividades;

q) realização de investimentos que gerem empregos e renda para o Município;

r) reforma do Estádio José Mahmoud Abbas e implantação de programas para a

formação e o desenvolvimento esportivo de crianças e jovens da região.

Teófilo Otôni, 2/12/2009

 I - Apresentação

Em 2/12/2009, realizou-se, na Câmara Municipal de Teófilo Otôni, a 26ª Reunião

Extraordinária da Comissão de Segurança Pública. Requerida pelos Deputados João

Leite, Presidente da Comissão; Maria Tereza Lara, Vice-Presidente; Rômulo

Veneroso e Tenente Lúcio, a reunião teve por objetivo discutir a segurança pública na

15ª Região Integrada de Segurança Pública - Risp.

Além dos Deputados João Leite e Maria Tereza Lara, compuseram a Mesa: Maria

José Haueisen, Prefeita de Teófilo Otôni; Vereador Renan Pereira, Presidente da

Câmara Municipal; Wilian Nascimento Santos, Delegado da Polícia Federal,

representando o Superintendente Regional do Departamento de Polícia Federal;

Urlênio Ramom Cardoso, Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, representando o

Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais; Waldite Alves

Costa, Diretora da Superintendência Regional de Ensino de Teófilo Otôni,

representando a Secretária de Educação; Dimas Tameirão dos Santos, Defensor
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Público, representando o Defensor Público-Geral; Isaías Pontes de Melo, Delegado

Regional de Teófilo Otôni, representando o Chefe da Polícia Civil; Cel. PM Sandro

Lúcio Fonseca, Comandante da 15ª Região da Polícia Militar, representando o

Comandante-Geral da Polícia Militar; Fantoni Pessoa Pereira, Presidente do

Conselho Comunitário de Segurança Pública - Consep-Centro - de Teófilo Otôni; e

Leandro Brito, Presidente do Consep-Sul de Teófilo Otôni.

II - Desenvolvimento da reunião¹

 II. 1 - Exposições e discussão

Inicialmente, o Presidente da Comissão disse acreditar que o desafio de enfrentar a

criminalidade crescente, especialmente o tráfico de drogas, não será vencido apenas

com a atuação das Polícias, mas com o envolvimento de todos - Parlamento, poder

público e sociedade - de forma integrada. Enfatizou, ainda, ser contrário à liberação

das drogas.

O Vereador Renan Pereira entregou ao Presidente da Comissão um ofício com uma

série de reivindicações ao governo do Estado: melhores condições de trabalho,

redução da carga horária de policiais, etc. Segundo ele, os Escrivães de Polícia têm

recebido uma carga exaustiva de trabalho, com plantões de 62 horas, nos finais de

semana (o que corresponde a uma semana e meia de trabalho), além de plantões

noturnos de 14 horas, durante a semana, com início logo após as 8 horas de trabalho

regular e seguidos por mais uma jornada de 8 horas (totalizando 30 horas

ininterruptas de trabalho). Os Agentes também são submetidos a escalas de

prontidão semanais e a operações com início previsto para a meia-noite e término

indeterminado, sem remuneração nem descanso. Nos dois casos, são inúmeros os

afastamentos, as reabilitações e manifestações de enfermidades decorrentes do

exercício de suas funções.

O Vereador destacou também que o comércio de pedras preciosas e

semipreciosas, tradicional no Município, vem passando por dificuldades devido à

insegurança e à falta de estrutura da cidade. Pediu à Comissão de Segurança Pública

que interceda junto à Receita Federal a fim de se criar uma estrutura para que

Auditores Fiscais passem a atuar em Teófilo Otôni, fazendo, no próprio Município, a

avaliação das pedras. Isso evitaria que os comerciantes tenham que se deslocar até
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Belo Horizonte, correndo o risco de serem assaltados durante a viagem.

A Prefeita Maria José enfatizou que a maioria dos crimes cometidos na região

relaciona-se às drogas e convocou a sociedade a se envolver no combate ao tráfico.

Para o Delegado Isaías Pontes, o narcotráfico é o “inimigo a ser vencido”. Ele

defendeu a adoção de medidas preventivas, ao lado das repressivas, para combater

o problema. Ressaltou que a integração das Polícias está sendo fundamental para o

desmantelamento do crime organizado, com a prisão de seus líderes, o que vem

contribuindo para a queda dos índices de criminalidade na região.

O Cel. PM Sandro Lúcio chamou a atenção para o crime de homicídio, um

problema sério, específico das periferias, que também está intimamente ligado às

drogas. Reforçou que os policiais enfrentam inúmeros obstáculos e que é necessário

proporcionar-lhes melhores condições de trabalho, melhores salários, mais viaturas e

equipamentos, além de aumentar o efetivo da corporação. Mesmo assim, de acordo

com ele, têm-se obtido resultados positivos. O Coronel destacou a redução do

número de homicídios nos 60 Municípios da região, após o início da ação integrada

das Polícias Civil e Militar. Afirmou que a maior preocupação é o narcotráfico,

sobretudo por sua influência na população jovem da periferia. Segundo ele, 20% dos

autores de crimes têm menos de 18 anos.

O Delegado Federal Wilian Nascimento insistiu na necessidade de se reduzir o

tráfico de drogas. Para ele, no caso específico do narcotráfico, é indispensável a

combinação de ações de repressão e prevenção, que devem envolver não apenas as

instituições policiais, mas todo o aparato de segurança pública do Estado, com

participação ativa da sociedade. A Polícia Federal tem tentado fazer um trabalho

conjunto nas Risps. Mas, para o sucesso dessa ação, é preciso que se aumente o

efetivo, criando-se, ademais, uma unidade da Polícia Federal em Teófilo Otôni. De

acordo com o Delegado, as dificuldades que o governo federal encontra para criar

uma delegacia de Polícia Federal estão relacionadas “à questão da função

comissionada do chefe da delegacia, pois não há função comissionada disponível no

valor de R$300,00. Esse é o grande entrave para a criação de mais unidades da

Polícia Federal no Estado”. Ressaltou que a prevenção é a saída para o combate ao

tráfico de drogas e à violência.
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Segundo o Inspetor Urlênio Ramon, a Polícia Rodoviária Federal dividiu a

segurança pública em duas vertentes: a primeira relaciona-se à criminalidade,

enquanto a segunda, aos acidentes de trânsito. Nesta, os dados apontam para um

crescente aumento no número de ocorrências. Na primeira, o destaque é o combate

ao transporte de drogas. Destacou os dois principais problemas que afetam a região:

a insuficiência do número de policiais rodoviários e a deficiência no compartilhamento

de informações. O investimento na estrutura da Polícia Rodoviária Federal precisa ser

maior, e seus servidores devem ser mais valorizados.

O Defensor Público Dimas Tameirão observou que, tratando-se de segurança

pública, a repressão, que procura estancar o problema, não é suficiente. Precisa-se

de investimento do Estado, por meio de políticas públicas, no fortalecimento da

estrutura familiar. Diante da falta de estrutura, o jovem é facilmente seduzido pelo

tráfico de drogas ou pela criminalidade, devido à possibilidade de enriquecimento

rápido. Para que haja mudança no cenário da segurança pública, o Estado tem que

investir em educação e na família, assim como na valorização dos profissionais da

área.

Waldite Alves afirmou que a Secretaria de Educação atende a 31 Municípios e a

260 escolas na região. Alguns desses estabelecimentos de ensino participam do

projeto Escola Viva, Comunidade Ativa. A Diretora realçou a dificuldade que

professores e Diretores vêm enfrentando em relação à violência em algumas escolas

da região. Para ela, o policiamento efetivo nas unidades de ensino é indispensável.

Leandro Brito descreveu o trabalho realizado pelo Consep-Sul. Para ele, a função

do Consep é “aproximar o povo. Somos considerados mediadores entre a polícia e a

comunidade”. Brito também enfatizou que o maior problema a ser enfrentado é a

droga. Para ele, a questão principal é econômica, uma vez que os jovens não

trabalham, mas precisam de dinheiro, e o tráfico de drogas acaba suprindo essa

carência, acenando com trabalho e dinheiro rápido. Segundo ele, o jovem

normalmente começa como “aviãozinho do tráfico”. Por isso, faz-se necessário

desenvolver projetos que preencham as lacunas existentes na vida do jovem, além de

maior investimento em educação.

Fantoni Pereira apresentou o trabalho realizado pelo Consep-Centro. Ressaltou as
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dificuldades enfrentadas para sua concretização, mas enfatizou sua importância na

mobilização da comunidade. Destacou o Programa Educacional de Resistência às

Drogas e à Violência - Proerd - como importante instrumento de prevenção.

Ressaltou, ainda, a realização, em Teófilo Otôni, da maior conferência municipal de

segurança pública do Leste de Minas.

Para a Deputada Maria Tereza Lara, a segurança pública precisa ser uma política

de Estado, e não, de governo. “Ela tem que permanecer, mesmo que mude o

governo, e tem que envolver o poder público e a sociedade.” Outro ponto importante

levantado pela Deputada foi a necessidade premente de revisão do sistema prisional,

com o incentivo de medidas de ressocialização e de reinserção dos detentos. Para

ela, o atual sistema prisional só alimenta a violência.

II. 2 - Encaminhamentos aprovados:

a) ofício ao Governador do Estado e ao Chefe da Polícia Civil encaminhando a

pauta de reivindicações da Polícia Civil de Teófilo Otôni;

b) ofício ao Governador do Estado e aos Secretários de Fazenda, de Planejamento

e de Desenvolvimento Econômico encaminhando a pauta de reivindicações dos

comerciantes de pedras preciosas e semipreciosas de Teófilo Otôni;

c) ofício ao Ministro da Fazenda e ao Superintendente Regional da Receita Federal

solicitando a designação de Auditores Fiscais para que as avaliações de pedras

preciosas e semipreciosas sejam realizadas em Teófilo Otôni;

d) ofício ao Ministro da Justiça e ao Superintendente da Polícia Federal solicitando

a instalação de uma delegacia da Polícia Federal em Teófilo Otôni;

e) ofício ao Ministro da Justiça e ao Superintendente da Polícia Rodoviária Federal

solicitando o aumento do efetivo e o envio de viaturas ao 12º Distrito da Corporação,

com sede no Município de Téofilo Otôni;

f) ofício ao Defensor Público-Geral do Estado solicitando a ampliação do número de

Defensores Públicos designados para as Comarcas de Governador Valadares e de

Teófilo Otôni;

g) ofício ao Secretário de Estado de Defesa Social solicitando a oferta de cursos

profissionalizantes, atividades esportivas e assistência psicológica e educativa aos

detentos das penitenciárias do Estado.
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III - Principais pontos abordados

III. 1 - Problemas:

a) tráfico de drogas;

b) aumento do número de acidentes de trânsito na região;

c) falta de segurança no comércio de pedras preciosas e semipreciosas na região;

d) falta de uma delegacia de plantão da Polícia Civil, bem como de uma delegacia

da Polícia Federal no Município;

e) insuficiência do número de policiais civis e militares, bem como de viaturas e

demais equipamentos;

f) carência de Defensores Públicos na região;

g) insuficiência de policiais federais e de policiais rodoviários federais na região;

h) carência de Auditores Fiscais para avaliar as pedras preciosas e semipreciosas

no Município de Teófilo Otôni;

i) falta de policiamento nas escolas;

j) deficiência no compartilhamento das informações entre os órgãos de segurança

pública;

k) carência de programas de ressocialização para egressos da penitenciária de

Teófilo Otôni;

l) alto índice de ocorrência de homicídios nas periferias das cidades da região.

III. 2 - Resultados positivos:

a) redução do número de homicídios nos 60 Municípios da região após o início da

ação integrada das Polícias Civil e Militar;

b) redução dos índices de criminalidade em decorrência do desmantelamento do

crime organizado na região, com a prisão de seus principais líderes;

c) existência, em Teófilo Otôni, de um centro de internação para menores, com 30

vagas;

d) integração do trabalho das Polícias Civil e Militar, bem como das Polícias Federal

e Rodoviária Federal;

e) criação dos Conseps Centro e Sul em Teófilo Otôni, com a mobilização das

comunidades.

III. 3 - Carências a serem supridas:
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a) intensificar o combate ao tráfico de drogas, especialmente ao seu transporte;

b) implantar uma delegacia da Polícia Federal e uma delegacia de plantão da

Polícia Civil em Teófilo Otôni;

c) implantar o policiamento militar nas escolas públicas da região;

d) aumentar o número de Defensores Públicos em Teófilo Otôni e região;

e) aumentar o efetivo e o número de viaturas da Polícia Rodoviária Federal,

especialmente do 12º Distrito da Polícia Rodoviária Federal, com sede em Teófilo

Otôni;

f) melhorar as condições de trabalho, as instalações e os equipamentos das

Polícias Civil e Militar de Teófilo Otôni e região, bem como aumentar o número de

viaturas das duas corporações;

g) designar Auditores Fiscais para que atuem na avaliação de pedras preciosas e

semipreciosas em Teófilo Otôni;

h) aumentar o investimento do governo estadual na área de segurança pública em

Teófilo Otôni e região;

i) oferecer cursos profissionalizantes, atividades esportivas e assistência psicológica

e educativa aos detentos da penitenciária de Teófilo Otôni;

j) aumentar a mobilização da comunidade na área da segurança pública;

k) respeitar a carga horária de 40 horas semanais dos policiais civis e militares;

l) conceder o auxílio-periculosidade e o auxílio-insalubridade aos servidores da

segurança pública;

m) prestar assistência médica especializada aos policiais, respeitando os servidores

que são vitimados por doenças adquiridas no exercício de suas funções;

n) conceder aposentadoria integral aos servidores vitimados por doenças adquiridas

em razão do exercício da função e da carga horária exaustiva;

o) conceder remuneração extra ao servidor que prestar serviço fora de seu local de

lotação, bem como ao servidor que acumular funções diversas nas unidades policiais,

uma vez que não há outro servidor atuando na circunscrição;

p) pagar diárias antecipadas referentes a viagens aos policiais civis, como ocorre

nas demais secretarias e na Polícia Militar;

q) proceder à regionalização das promoções e dos critérios de promoção nas
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carreiras dos policiais civis e militares;

r) criar o banco de horas;

s) exigir nível superior para ingresso nas carreiras de Agente e de Escrivão de

Polícia, visando à modernização e à eficiência dos serviços prestados;

t) conceder aposentadoria especial às servidoras com 25 anos de efetivo exercício

da função pública que tenham desempenhado, pelo menos, 20 anos de serviço

estritamente policial;

u) criar uma comissão própria para fiscalizar as condições de trabalho dos policiais

civis;

v) implantar unidades hospitalares da Polícia Civil nas cidades sedes de

departamentos;

x) implantar a rotatividade para os cargos de chefia, Chefe de Departamento,

Delegado Regional, Chefe do Setor de Trânsito, Chefe da Circunscrição Regional de

Trânsito - Ciretran - e Chefe do Centro de Processamento de Dados - CPD - da

Polícia Civil, com prazo de permanência de dois a quatro anos;

y) criar um fundo institucional para os policiais civis visando à implantação de

projetos habitacionais, sociais e culturais que os atenda;

z) conceder obrigatoriamente aos policiais civis o gozo das férias-prêmio quando

requeridas, uma vez que são direitos adquiridos e imprescindíveis para o bom

desempenho de suas funções, sem prejuízo dos trabalhos da Corporação.

Uberlândia, 2/3/2010

I - Apresentação

No dia 2/3/2010 foi realizada, na Câmara Municipal de Uberlândia, a 3ª Reunião

Ordinária da Comissão de Segurança Pública. Requerida pelos Deputados João

Leite, Presidente da Comissão, Maria Tereza Lara, Vice-Presidente, Rômulo

Veneroso e Tenente Lúcio, a reunião teve por finalidade discutir questões relativas à

segurança pública no Município de Uberlândia e demais Municípios componentes da

9ª Risp.

Além dos Deputados João Leite, Maria Tereza Lara, Tenente Lúcio, Weliton Prado

e Luiz Humberto Carneiro, participaram da reunião: Vereador Hélio Ferraz Baiano,

Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia; Joemilson Donizetti Lopes, Juiz da 2ª
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Vara Criminal, representando o Presidente do Tribunal de Justiça; Breno Linhares

Lintz, Promotor de Justiça da Comarca de Uberlândia, representando o Procurador-

Geral de Justiça; José Pacífico Martins Ferreira, Delegado da Polícia Federal em

Uberlândia, representando o Superintendente Regional do Departamento de Polícia

Federal em Minas Gerais; Altemiro Olinto Cristo, Chefe da Delegacia da Polícia

Rodoviária Federal em Uberlândia, representando o Superintendente da Polícia

Rodoviária Federal em Minas Gerais; Adriana Helena Bueno Vieira, Supervisora

Regional de Educação, representando a Secretária de Estado de Educação; Evaldo

Gonçalves da Cunha, Coordenador da Defensoria Pública em Uberlândia,

representando o Defensor Público-Geral; Cel. PM Dilmar Fernandes Crovato,

Comandante da 9ª Região da Polícia Militar, representando o Comandante-Geral da

Polícia Militar; Gilmar Souza Freitas, Chefe do 9º Departamento da Polícia Civil,

representando o Chefe da Polícia Civil; Ten.-Cel. PM Felipe José Aidar Martins,

Comandante do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, em Uberlândia; Egmar

Ferraz, Presidente da 13ª Subseção da OAB de Minas Gerais.

II - Desenvolvimento da reunião

II. 1 - Exposições

O Cel. PM Dilmar Fernandes destacou os seguintes resultados das ações

integradas das polícias na 9ª Risp: aquisição de 245 viaturas, além da parceria com o

Município, por meio da cessão de viaturas, aprimorando o policiamento de trânsito e o

policiamento preventivo escolar; recebimento de equipamentos e armamentos para

toda a região; investimentos na Polícia Militar da ordem de 50 milhões de reais nos

últimos anos; instalação adequada da sede da 9ª Risp, o que trouxe motivação à

Polícia Militar e às demais organizações; relação profícua com os Municípios por

meio de convênios, o que permite a presença da polícia em todos os Municípios e

Distritos da 9ª Risp.

Segundo o Coronel, a região conta com a Companhia de Patrulhamento Aéreo e

com helicóptero que presta assistência ao trabalho preventivo e de repressão

qualificada “de maneira muito efetiva”.

Em relação aos índices de criminalidade violenta, o ano de 2009 retornou aos

patamares da década anterior. Nos últimos 10 anos, o aumento populacional
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decorrente de pessoas vindas de fora foi da ordem de 150 mil habitantes. A

criminalidade acompanhou essa tendência de crescimento até 2004, diminuindo

consideravelmente a partir de 2005, em razão da realidade vivenciada pela Risp.

A maior preocupação é com o índice de homicídios consumados. Estudo feito pelas

polícias aponta que 70% dos homicídios na região têm relação com o tráfico de

drogas. A autoria desse tipo de crime é predominantemente masculina, e as armas de

fogo são o principal instrumento da prática delituosa. No ano de 2009, houve um

aumento de 50% nas apreensões de armas de fogo. Neste ano, até março, as

apreensões já são “infinitamente superiores” se comparadas ao mesmo período do

ano passado. O enfrentamento desse problema vem sendo feito com estratégias de

ampliação da repressão qualificada e da gestão colegiada, além de ampliação do

Proerd e do programa Jovens Construindo a Cidadania. Em 2008, houve 1.500

ocorrências relacionadas a drogas, subindo para 1.791 em 2009.

No que diz respeito às estratégias de enfrentamento da criminalidade, o Delegado

Gilmar Souza Freitas destacou a importância da criação da Delegacia de Homicídios

e a duplicação do efetivo. Em seguida, citou alguns dados relativos a inquéritos

policiais e TCOs que demonstram que a Risp tem conseguido cumprir as metas

estabelecidas para essas atividades.

Segundo ele, cada delegacia regional recebe um lote de metas conforme a

natureza dos crimes. Estudos de criminologia determinaram que 78% dos crimes

praticados em Uberlândia têm relação direta ou indireta com o tráfico de drogas. Em

2009, a Delegacia Regional de Uberlândia apreendeu 2.500kg de drogas. Em 2010,

já foram apreendidos 111kg de drogas. A meta para o Município é baixar o índice de

homicídios, reprimir o tráfico e combater a pirataria. O índice de apuração dos

homicídios em Uberlândia é da ordem de 52%.

O Delegado apontou como entrave ao trabalho da polícia a burocratização do

inquérito policial do ponto de vista técnico-jurídico e defendeu uma “investigação

dentro dos princípios da policiologia, de uma polícia moderna, uma polícia técnica e

científica”. Ainda em relação aos problemas enfrentados, o Delegado destacou a

administração de cadeias pela Polícia Civil; o aprisionamento muito acima da

capacidade máxima; a existência na cadeia de Araguari de um abrigo de menores
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anexo à delegacia; a insuficiência de pessoal nos quadros da polícia em todos os

Municípios da 9ª Risp; a falta de um posto de perícia integrada; a insuficiência dos

investimentos na Polícia Civil de Uberlândia.

O Juiz Joemilson Donizetti abordou a integração das polícias e sua importância

para a redução efetiva da criminalidade; o programa Fica Vivo e seus resultados

efetivos; a necessidade do cumprimento de 1.500 mandados de prisão, só em

Uberlândia, e a identificação das causas do descumprimento desses mandados, o

que gera enorme sentimento de impunidade e eleva o índice de criminalidade; a

necessidade de construção de novos presídios com capacidade máxima para 100

detentos; e a instalação de dez novas Varas em Uberlândia, criadas pela última

reforma judiciária.

O Delegado Federal José Pacífico ressaltou que o crime em que há mais

convergência das atribuições das polícias estaduais e da Polícia Federal é o tráfico

de entorpecentes. Em 2009, a Polícia Federal apreendeu em Uberlândia 1.220kg de

maconha e 102kg de cocaína, tendo efetuado mais de 190 prisões. Entretanto,

segundo o Delegado, não basta prender; é preciso dotar os presídios de melhores

condições. Por fim, registrou a dificuldade de colocar viaturas nas ruas devido à

escassez de combustível.

O Promotor Breno Linhares alertou para a insuficiência do quadro de Juízes e

Promotores em face do crescimento do trabalho da polícia judiciária, o que pode levar

a atrasos e estouro de prazos nos processos, fazendo com que muitos bandidos

sejam libertados.

O Ten.-Cel. PM Felipe José, do Corpo de Bombeiros, queixou-se da

“criminalização” da segurança pública: “normalmente, em um acidente, atendemos 12

a 15 pessoas mortas, e essas pessoas estão mortas do mesmo jeito que as pessoas

que foram assassinadas, mas nem por isso o Corpo de Bombeiros, como um órgão

da segurança pública, tem tido a mesma importância dos outros órgãos”. Segundo

ele, o número de mortes provocadas por acidentes automobilísticos em um final de

semana supera o dos assassinatos que ocorrem no Município em um período de seis

meses.

O Tenente-Coronel, após sugerir “que as próximas reuniões tenham um espectro
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maior em relação à violência como um todo”, foi enfático ao dizer que, apesar dos

97% de aprovação, os Bombeiros têm dificuldades, como deixar de receber recursos

do governo federal, ao passo que serviços similares que custam cinco vezes mais

têm sido implantados. E registrou que, “ao contrário das Polícias Militar e Civil, em

que o número de ocorrências vem caindo, o nosso tem aumentado dia a dia”. Em

2008, houve 13.801 ocorrências; em 2009, 15.587. Em 70% dos casos, há vidas

humanas envolvidas. No tocante às ocorrências de trânsito, o número de acidentes

com motocicletas chega a ser seis vezes maior que o de acidentes envolvendo

veículos de quatro rodas.

O Defensor Público Evaldo Gonçalves disse que o quadro de Defensores conta

com apenas 16 profissionais, responsáveis por atender uma população estimada em

700 mil habitantes. Segundo ele, apesar da insuficiência de pessoal, conseguem

manter uma equipe para atuação permanente nos presídios da Comarca e um núcleo

de atuação da Defensoria no Centro Socioeducativo de Uberlândia - Ceseu -, onde

não há mais problemas de superpopulação.

Juarez Alves Pereira, representante de movimentos sociais, pediu mais apoio das

autoridades e ações conjuntas entre lideranças comunitárias e polícias, alegando

que, “em uma situação de conflito entre pessoas que estão à margem da lei, o líder

comunitário é o primeiro a ser intimidado pelos marginais”.

Ricardo Lotti, do Conselho Municipal de Segurança Pública de Uberlândia, registrou

que o “Conselho está capengando, não está funcionando, pois não temos nem lugar

para nos reunir” e solicitou que sejam destinados recursos para o Conselho em

função de lei que obriga o Executivo municipal a fazê-lo.

Nadir dos Reis Figueira registrou que não há locais adequados para tratamento de

usuários de drogas e pediu às autoridades providências para a criação de instituições

específicas para esse fim. Solicitou, ainda, que os presos tenham oportunidade de

trabalhar. Por fim, disse que a Polícia Civil está muito mal equipada e sem pessoal

suficiente.

Um documento com antigas reivindicações relativas à segurança foi entregue à

Comissão pela Vereadora Liza Prado, que também pediu a ajuda da Comissão para a

reabertura dos postos policiais que foram fechados, para o aumento do número de
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viaturas e para a obtenção de informações acerca do andamento de investigações

sobre pessoas desaparecidas.

O investimento em educação por parte da União, Estado e Município foi a tônica da

fala do Vereador Neivaldo, que ressaltou ser a educação a base de tudo. Para ele,

“um aluno é muito mais barato aos cofres públicos do que um presidiário”.

Indagado pelo Presidente da Comissão sobre a extensão da malha rodoviária sob a

jurisdição da Polícia Rodoviária Federal, o número de postos e o efetivo, Altemiro

Olinto informou que são 350km de rodovias, sob a responsabilidade das delegacias

de Uberlândia, Uberaba, Frutal e Patos de Minas, 7 postos e um efetivo de apenas 10

homens.

O Delegado Federal José Pacífico, a pedido do Presidente, informou que a

circunscrição da Polícia Federal na região abrange 68 Municípios e conta com 25

Agentes, 7 Escrivães, 10 Delegados e 12 Peritos, ressaltando a insuficiência desse

quadro para atender a demanda.

II. 2 - Encaminhamentos aprovados:

a) ofício ao Secretário de Defesa Social solicitando a construção da sede do

Instituto Médico Legal no Município de Uberlândia e a implantação do Posto de

Polícia Integrada - PPI; a instalação de câmeras de segurança do programa Olho

Vivo na Av. Afrânio Rodrigues da Cunha, no Município de Uberlândia; a humanização

dos estabelecimentos prisionais de Uberlândia com aumento da oferta de trabalho e

de ensino profissionalizante para os presos; o pagamento de diárias de viagens e a

disponibilização de viaturas descaracterizadas para o trabalho investigativo; a

aquisição de um prédio próprio ou locado destinado à implantação da delegacia

regional; a ampliação do efetivo policial; a manutenção de viaturas e equipamentos

atuais e a aquisição de novos; a ampliação do projeto Jovens Construindo a

Cidadania - JCC - e do Programa Educacional de Resistência às Drogas - Proerd -; a

implantação de clínicas públicas de tratamento de dependentes químicos; o aumento

de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros; a viabilização de recursos

materiais e humanos com o objetivo de ampliar o programa Consep Rural, que hoje

conta com 23 unidades; a implantação de oito Áreas Integradas de Segurança

Pública - Aisp -; a implantação da 2ª Delegacia Regional, nomeando-se 40 agentes e



____________________________________________________________________________
575

20 escrivães para atender a demanda, no Município de Uberlândia;

b) ofício ao Secretário de Defesa Social e ao Subsecretário de Administração

Prisional solicitando a instalação de banheiros e toldos na Penitenciária Pimenta da

Veiga e no Presídio Jacy de Assis para propiciar melhores condições aos parentes

dos presos;

c) ofício ao Ministro da Justiça solicitando o aumento do efetivo da Polícia

Rodoviária Federal no Estado e a designação de mais Delegados, Agentes Peritos e

Escrivães para a Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais;

d) ofício ao Prefeito Municipal de Uberlândia solicitando a garantia do

funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Pública, dotando-o de

infraestrutura, equipamentos e pessoal;

e) ofício ao Comandante-Geral da Polícia Militar solicitando assistência jurídica do

Estado ao policial militar quando incorrer, no exercício de sua função, em conduta

ilegal.

III - Principais pontos abordados:

a) apesar das promessas e dos investimentos, a Polícia Civil continua encarregada

da guarda de presos;

b) as Polícias Civil, Federal e Rodoviária Federal apresentam quadro de pessoal

insuficiente para atender a demanda da região;

c) o homicídio é o crime que mais desafia a capacidade das forças de segurança e

em 70% dos casos está vinculado ao tráfico de drogas;

d) a Polícia Militar é a força de segurança que dispõe de mais recursos humanos e

logísticos, e, ao contrário do que foi dito por populares presentes na reunião, a

exposição do representante da Corporação pareceu sugerir que praticamente não há

problemas, à exceção do desafio quanto ao controle do número de homicídios;

e) houve consenso de que a implantação de políticas públicas preventivas é uma

das medidas mais importantes para garantir mais segurança e tranquilidade para a

sociedade.

Patos de Minas, 16/3/2010

I - Apresentação

Em 16/3/2010, realizou-se, na Câmara Municipal de Patos de Minas, a 5ª Reunião
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Ordinária da Comissão de Segurança Pública. Requerida pelos Deputados João

Leite, Presidente da Comissão, Maria Tereza Lara, Rômulo Veneroso e Tenente

Lúcio, teve por objetivo debater a segurança pública na 10a Risp.

Além dos Deputados João Leite, Elmiro Nascimento, Hely Tarqüínio, Maria Tereza

Lara e Paulo Piau, participaram da Mesa: Maria Beatriz de Castro Alves Savassi,

Prefeita Municipal de Patos de Minas; Amarildo Ferreira, Presidente da Câmara

Municipal de Patos de Minas; Vinícius de Ávila Leite, Juiz de Direito, representando o

Presidente do Tribunal de Justiça; Paulo César de Freitas, Promotor de Justiça,

representando o Procurador-Geral de Justiça; José Pacífico Martins Ferreira,

Delegado da Polícia Federal, representando o Superintendente Regional do

Departamento de Polícia Federal em Minas Gerais; Sérgio Pereira Borges, Inspetor

da Polícia Rodoviária Federal, representando o Superintendente da Polícia

Rodoviária Federal em Minas Gerais; Geórgia Ribeiro Rocha, representando o

Secretário de Estado de Defesa Social; Susie Adriane Silva Pereira, representando a

Secretária de Estado de Educação.

Compuseram também a Mesa: Jane Campos, representando a Secretária de

Estado de Desenvolvimento Social; Cloves Eduardo Benevides, Subsecretário de

Estado, representando o Secretário de Estado de Esportes e da Juventude; Walner

Dias, Defensor Público, representando o Defensor Público-Geral; Cel. PM Marco

Aurélio do Vale, representando o Comandante-Geral da PMMG; Márcio Siqueira,

Delegado de Polícia, representando o Chefe da Polícia Civil do Estado; Ten. Cel. PM

Felipe José Aidar Martins, Comandante do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar

em Patos de Minas; Marcilene Jacinto; Josafat José Afonso, Presidente da

Associação dos Moradores de Santa Luzia; Pedro Lucas Vereador; Augusto Soares,

Cel. aposentado da PMMG; Roberto Nacional; Jonas Nunes, empresário e Delegado

do Sindicato das Vistorias em Patos de Minas.

II - Desenvolvimento da reunião

II. 1 - Exposições

O Presidente da Comissão, após declarar aberta a reunião, comunicar seu objetivo

e anunciar as presenças, passou a palavra aos expositores.

O Cel. PM Marco Aurélio informou que a 10ª Risp abarca a região do Alto
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Paranaíba, com exceção do Batalhão de Bombeiros, que a extrapola. São 23

Municípios e 27 Distritos, com 500.000 habitantes. O efetivo da Polícia Militar tem 972

servidores. Há duas Acisps: a 26 é composta pelo 15º Batalhão de PMMG e pela 10ª

Delegacia Regional de Polícia Civil; a 52, pelo 46º Batalhão e pela Delegacia

Regional, ambas de Patrocínio. Cada comarca corresponde a uma Aisp, tendo Patos

de Minas duas: a 114 engloba 31 bairros e a região central do Município; a 115, 37

bairros. Houve investimentos em recursos humanos e logísticos. O 15º Batalhão

possui 820 viaturas, o 46º Batalhão, 75, e a 10ª Companhia de Meio Ambiente e

Trânsito Rodoviário, da 10ª Região de PMMG, 84.

O Coronel relatou que o índice de crimes na Risp ficou estável entre 2005 e 2009.

Na área de criminalidade muito alta, houve 87,9 a 101,3 eventos por mil habitantes,

caindo, em 2009, para 95,5. Na área de criminalidade baixa, a queda foi de 35 para

23. Esclareceu que o índice de crimes violentos ficou estabilizado de 2005 a 2006,

cresceu em 2007 e caiu a partir de março de 2008. Em agosto de 2009, foi o menor

da série, crescendo depois abaixo da média. Na área de criminalidade violenta muito

alta, ocorreram 3,39 eventos por mil habitantes. Na área de criminalidade violenta

alta, houve 2,54. Na de criminalidade violenta média, 1,59 a 2,4. Nas áreas de

criminalidade média e baixa houve no máximo 1,69. O índice de criminalidade

violenta caiu em Patos de Minas e se manteve estável em Carmo do Paranaíba, mas

subiu em algumas regiões, impulsionado por assaltos a fazendas.

Disse que o índice de crimes violentos contra o patrimônio apresentou tendência à

queda a partir de 2008. Na área de criminalidade violenta contra o patrimônio muito

alta, houve de 1,86 a 4,68 eventos por mil habitantes. Na área de criminalidade

violenta contra o patrimônio baixa, menos de dois. Em geral, houve desconcentração

e diminuição de crimes.

Constatou que o índice de homicídios “é de primeiro mundo”, mas com oscilações

por uso de drogas, motivo passional, desavença ou deslocamento de mão de obra

externa para fazendas locais. Os BOs registraram 43 homicídios em 2005, com

crescimento em 2006 e redução em 2007, chegando a 57 em 2008 e tendo nova alta

em 2009. Patos de Minas, com maiores população e taxa de homicídios, teve 23

eventos em 2009, e 54 de 2005 a 2009.
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Verificou que, em 2009, os eventos cresceram para 68: 13 por drogas, 13 por

desavenças, 7 passionais, 2 por vingança, 3 por outros motivos e 30 por motivo

ignorado. Das vítimas, 3 tinham até 17 anos e 31 de 18 a 30 anos. Dos autores, 7

tinham até 17 anos, 29 de 18 a 30 anos, 9 de 31 a 40 anos e 36 tinham idade

ignorada. O período de maior incidência vai das 18 às 22h59min. A arma de fogo é o

instrumento mais utilizado. Dos autores, 29 foram presos durante ou logo após a

ocorrência, e 49 não foram detidos. De 2005 a 2009, cresceu a apreensão de armas.

De 2008 a 2009, as operações subiram de 22.872 para 42.456.

Comunicou que o combate a crimes violentos contra o patrimônio e a homicídios se

baseou em metas. Para 2008-2009, as metas foram as seguintes: redução de 6% nos

crimes violentos, de 6% nos crimes violentos contra o patrimônio e de 4% nos

homicídios; acréscimo de 8% nas operações e de 2% na apreensão de armas. Todas

foram atingidas, exceto a de homicídios, que, no entanto, apresentou taxa de

elucidação favorável. Para 2010, a meta repetiu a de 2009, mas calculada sobre os

resultados alcançados: redução em cima da redução. O método é o monitoramento

por dezena: a cada 10 dias os registros são verificados, para a correção de desvios.

Indicou a presença de jovens nos eventos entre 2008 e 2009: nos crimes violentos

contra a pessoa, aumentou a participação de crianças e adolescentes; nos crimes

violentos contra o patrimônio, caiu a de crianças e aumentou a de adolescentes.

Expôs que, de 2008 a 2009, os acidentes de trânsito rodoviário sem vítimas caíram

23,64%, com vítimas feridas, 22,6%, e com vítimas fatais, 50%. A redução total foi de

24,39%. O número de vítimas caiu 62,22% para ferimentos fatais, 44,44% para

ferimentos graves e 28,97% para ferimentos leves. O total de vítimas se reduziu

34,10%. Por fim, relatou que houve aumento de 26,67% na fiscalização à pesca e

22,94% a comércios, feiras e mercados. O desmatamento também se reduziu,

incluindo o número de processos do IEF repassados à Polícia Militar.

O Delegado Márcio Siqueira argumentou que a maioria dos crimes orbita em torno

do tráfico. A metodologia para combatê-lo tem três pilares: trabalho de inteligência e

repressão qualificada; descapitalização das quadrilhas; tratamento do dependente

químico. A orientação implantada na região exige sintonia entre Ministério Público,

Judiciário e forças policiais. Implica iniciar com a inteligência e só depois começar a
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investigação, com informações direcionando as atuações. O trabalho prossegue com

reunião, avaliação e elaboração de metas. Várias operações foram realizadas, com

vasto desdobramento, mas algumas conexões criminosas ainda estão atuantes. Tudo

isso exige uma política estadual antidrogas.

Informou que, em 2009, de 765 inquéritos na região, foram concluídos 329. A taxa

de apuração ficou em 43,1%. No 10º Departamento de Polícia, houve 55 concluídos

de um total de 74, ou seja, 74,32%. Na Risp, foram registrados 41 homicídios, com 33

apurados e taxa de elucidação de 80,48%. Patos de Minas teve 24 homicídios e 18

elucidados, ou 79,16%, quase o dobro da especializada de homicídios em Belo

Horizonte. Considerando-se a posição das unidades da Polícia Civil, ultrapassou a

meta de inquéritos esperada pelo governo em 247,96%, e de TCOs, em 298,97%,

ficando em 1º lugar no “ranking” dos departamentos.

Por fim, sublinhou que vem batendo na mesma tecla há anos: é necessária uma

política de governo e o tráfico deve ser visto como prioridade. Disse ainda que falta

um centro para tratar dependentes químicos. Também disse ser descabido acumular

mandados de prisão para traficantes externos, sem contrapartida federal. Criticou a

falta de política criminal e a ideia de regime especial: os presos precisam ter atenção

igual, o local de detenção é que deve ser diferenciado, com presídios para detentores

de conhecimentos especiais.

O Ten.-Cel. PM Felipe José constatou que os bombeiros atuam ou antes da causa

ou em suas consequências. A Corporação tem muita aceitabilidade, mas às vezes

necessidades são esquecidas. Informou que crescem, absoluta e proporcionalmente,

os acidentes, incêndios e medidas preventivas, como análise de projetos, vistoria de

sinais e autos de vistoria. Os atendimentos mais comuns são: salvamento de vidas e

prevenção. Os incêndios são raros.

Relatou que, no segundo semestre de 2008, aumentaram os casos clínicos, pois os

habitantes ficam nas cidades. Nos feriados prolongados há muitos acidentes de

automóveis. Aumentaram os distúrbios por uso de drogas e os acidentes com

motocicleta. Também há muitas quedas e acidentes com bicicletas e veículos

automotores. Em média, os eventos com motocicletas estão 4% a 8% acima dos que

envolvem bicicletas e atropelamentos.
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Informou que os números do acordo de resultados na Risp são próximos aos dos

EUA e dos países europeus. O acordo sobre o tempo de chegada à vítima, estipulado

em 10 min., havia sido superado em 2007 e está na faixa de 4,54 a 4,32 minutos.

Tempos menores diminuem chances de mortalidade, sequela, custo hospitalar e

inação da vítima. A análise de projetos durou em média 8 dias no primeiro semestre

de 2009 e 7,28 no segundo, garantindo uma vantagem comparativa na liberação de

empresas. O Corpo de Bombeiros realizou, também, campanhas educativas e

repressivas em conjunto com as polícias e com a sociedade civil. Houve, por fim,

investimentos no sistema para controle de semáforos. Outra iniciativa foi a

concentração do efetivo em horários com maiores ocorrências.

O Cel. PM Marco Aurélio mostrou as ações sociais da Polícia Militar na região:

Semana do Trânsito, divulgação do Estatuto do Idoso, Proerd, Caravana Comunitária,

Patrulha Rural, Projeto Pontapé Inicial, Base Comunitária Móvel, Túnel das Drogas,

Grupo Paz Social, Teatran, Projeto Esporte, Arte e Paz na Comunidade, Projeto

Vigilância Solidária, Projeto Caratê Comunitário, Projeto Paz, Meio Ambiente e Centro

de Educação Ambiental e Trânsito.

O Ten.-Cel. PM Felipe José apresentou as seguintes ações sociais do Corpo de

Bombeiros: envio de equipamentos para cursos de primeiros socorros, atendimento a

comunidades carentes e celebração de convênio com a Prefeitura Municipal relativo

ao Samu.

O Vereador Amarildo Ferreira sugeriu à Prefeita investimentos na área social,

especialmente na prevenção junto a crianças e adolescentes, com a implantação de

mais uma unidade da Fundação Municipal de Promoção da Criança e do Adolescente

- Proman.

O Juiz Vinícius de Ávila ponderou que os crimes violentos ligados ao consumo de

drogas são no mínimo 90% do total, pois os provocados por álcool e os culposos

devem ser considerados. Há erro crasso na avaliação sobre os danos causados pelo

consumo de drogas. O equívoco da última modificação na lei é igualar os usuários,

como se fossem todos viciados. Como são isentos de pena, sem exceção, e recebem

apenas advertência ou são objeto de eventual medida, o Juiz não possui meios para

fazer cumprir o estipulado. Logo, instalaram-se a impunidade legal e o desperdício de
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esforços, acobertando o traficante e o financiador.

Esclareceu ser lamentável que, às vezes, a sociedade se veja tentada a reduzir a

lei ao seu aspecto punitivo, como se a prisão fosse a solução para tudo. O

fundamental é resolver os problemas, atacando as causas sociais e preservando os

direitos individuais. Ao Juiz não é dado abdicar do devido processo legal e do respeito

às leis, transformando-se em paladino da justiça acima da verdade. Como o

magistrado está adstrito à Constituição, depara-se com um escudo do traficante,

sendo obrigado, sem prova robusta, a absolver o réu. Torna-se necessário diferenciar

o viciado do traficante ou financiador.

Comunicou que a vara criminal propalou, em 2009, 1.368 sentenças criminais,

realizou 890 audiências e proferiu 8.244 despachos. Constatou o apoio do Município

e se disse ansioso pela construção do novo fórum, que permitirá a instalação de

novas varas e o atendimento das demandas crescentes. Por fim, anunciou que há

recursos oferecidos e a promessa do Presidente do TJ sobre a obra, mas insistiu na

ajuda dos Deputados.

O Promotor Paulo César esclareceu que o Ministério Público é instituição

independente e essencial à função jurisdicional do Estado: presta apoio aos órgãos

de segurança pública na prevenção, na investigação e nas detenções, assim como

trabalha para garantir concretude e efetividade ao trabalho inicial da polícia no

processo, na condenação e na prisão. O indiciamento é o começo do processo, com

sua entrega ao Poder Judiciário e o pedido de condenação. Para tanto, faltam na

região aparelhos e estrutura. Sugeriu, para a prevenção, medidas simples, como

controlar bares sem alvarás e sem previsão de horário para fechar.

Frisando que a segurança pública é dever do Estado, mas responsabilidade de

todos, abordou o assunto relativamente à infância e à adolescência. Muitos

criminosos perigosos são “clientes da Justiça desde tenra idade”, por falta de apoio

familiar ou de medida socioeducativa. Um anseio de Patos de Minas é a construção

de um centro para reeducação de menores. Combater o crime apenas nos efeitos,

sem enfrentar as causas, é o mesmo que tentar acabar com a dengue sem atacar a

larva e só curando doentes.

O Delegado José Pacífico informou que a Delegacia de Polícia Federal de
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Uberlândia abrange 68 Municípios, do Pontal do Triângulo até Formoso. Não

obstante, o trabalho tem obtido êxito, inclusive na parceria com as Polícias Civil e

Militar. Ratificou que não basta reprimir o uso das drogas e que o Estado precisa

investir na recuperação do dependente. Criticou a legislação sobre crimes culposos,

sobretudo homicídios. Nomeou a lei municipal que garante espaço físico para a

instalação provisória da referida Delegacia. Comunicou que 30% da demanda se

concentram na Região de Patos de Minas e se referem a crimes ambientais. Há

também o aspecto social: o combate a garimpeiros ilegais pode criar ociosidade,

gerando mais crimes. Por fim, solicitou gestões desta Comissão para instalação de

uma nova delegacia de Polícia Federal e para mudança na legislação sobre crimes

culposos.

O Defensor Público Walner Dias lamentou que os dependentes químicos sejam

tratados como bandidos e que os condenados sejam tão somente jogados na prisão.

Registrou a importância da Defensoria Pública, uma vez que 90% dos crimes lhe são

afetos. Informando que essa instituição está sucateada em Minas, pediu apoio para

soerguê-la. Disse que não adianta tratar o crime como ilegalidade, ignorando os

preceitos da dignidade humana, do devido processo legal e da ampla defesa. Deixar

impune um crime é o mesmo que exceder na pena: o resultado será a sensação geral

de que a lei e o Estado não funcionam. Não adianta cobrar regras de alguém se os

direitos lhe são negados.

O Inspetor Sérgio Pereira informou que a Polícia Rodoviária Federal na região

passou de posto da Delegacia Regional de Paracatu a delegacia independente, mas

que seu efetivo não cresceu: problemas no concurso adiaram o plano de triplicá-lo. A

fiscalização concentra-se no trânsito, com dois focos: direção com alcoolismo e

excesso de carga. Há parcerias com outros órgãos: Ministério Público Federal,

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, Agência Nacional de

Transporte Terrestre, DER-MG e Receitas Estadual e Federal.

Susie Adriane afirmou que as famílias têm delegado a formação dos filhos à escola,

mas, como a educação forma um tripé com a segurança e a saúde, frisou a parceria

com as Polícias Militar e Civil, o Corpo de Bombeiros, as autoridades políticas, o

Judiciário, os Defensores Públicos e a comunidade. Disse que as instituições
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interessadas em trabalhar com alunos por meio de projetos sociais podem contar com

as escolas. A formação dos cidadãos mineiros está prevista no programa de

educação profissionalizante, oportunidade para resgatar a juventude da criminalidade

e incluí-la no mercado de trabalho. Valorizou os projetos Escola Viva e Comunidade

Ativa - em parceria com a SES -, que tratam a escola como parte da comunidade e

palco para a representação dos problemas exteriores. Outro projeto é a escola

integral: os alunos, em vez de ficarem nas ruas, fazem atividades recreativas, de

formação e de reforço, além de frequentarem as aulas do período normal.

Jane Campos destacou a participação da Sedese na prevenção da criminalidade,

atuando em Patos de Minas por meio de programas desenvolvidos com o Município.

A Vereadora Marcilene Jacinto opinou: o que realmente importa é destruir as

causas da violência, pois não se pode falar em segurança sem paz e justiça. As

opções determinam não só a vida de cada um, mas também a política que constrói a

sociedade. Torna-se preciso decidir sobre os valores: um mundo com justiça, paz e

segurança não se cria só com palavras; ele deve ser desejado e realizado mediante

contribuição de todos. Por fim, pediu a elaboração de políticas de segurança com

ações sociais, priorizando a prevenção; e de projetos para capacitar lideranças em

prevenção da violência.

Geórgia Ribeiro relatou que, desde 2003, a Seds começou a integração dos órgãos

de segurança. A estratégia reconhece a criminalidade como fenômeno complexo,

cujo combate demanda a articulação de várias instituições. Em 2008, implementou-se

a Integração da Gestão em Segurança Pública - Igesp - em Patos de Minas,

monitorando-se a evolução da criminalidade. A transparência, a prestação de contas

e a inteligência são importantes, mas não são uma solução mágica. Reconheceu ser

preciso construir uma política mais efetiva para os trabalhos de inteligência e

tratamento ao dependente químico. Atua-se também no sistema prisional, liberando

as Polícias Militar e Civil e propiciando segurança e ressocialização aos acautelados.

Em 2003, havia 5 mil presos no sistema prisional, hoje, há 45 mil.

Informou que a Sedese investe em outros eixos: a repressão qualificada e a

prevenção. O Fica Vivo não está em Patos de Minas porque a incidência de

homicídios na região é menor do que em outras, mas seu método pode ser replicado:
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parcerias com prefeituras utilizam a mediação de conflito, pensando as ações e

projetos sociais com foco específico. A lógica é concentrar as ações em comunidades

com mais violência. Ademais, existem fatores culturais a serem atacados na

perspectiva da prevenção social.

Explicou que as internações de Patos de Minas são realizadas em cidades

próximas, pois o histórico local registra uma demanda insuficiente para justificar um

centro com 40 vagas. Priorizou-se, pois, a parceria com a Prefeitura para trabalhar

em meio aberto: foram financiadas 60 vagas para medidas socioeducativas e se

prevê uma delegacia especializada para adolescentes autores de ato infracional. Por

fim, disse que o combate à criminalidade demanda várias mudanças de visão nas

instituições, a fim de as capacitar para desenvolver medidas de autoproteção e de

responsabilização social.

Roberto Nacional afirmou que, sem a participação dos poderes, das entidades de

classe e da sociedade como um todo, seria melhor encerrar as atividades e o próprio

Consep. Concluiu desafiando as autoridades e órgãos a ultrapassarem o mero ato de

colocar as coisas no papel, pois competência é fazer ações concretas.

Fernando Alves Diniz, também referindo-se ao Consep, disse que seus membros

lutam com muitas dificuldades, mas recebem apoio das autoridades quando o

solicitam.

Elvira Porto abordou o destino do projeto Zona Azul, que apoia os menores

encarregados de guardar veículos em estacionamento. Mais de mil já participaram e

jamais se envolveram em fato desabonador. Arrimos de família, recebem orientação e

quase R$500,00 por mês. A Presidente da Proman se queixou de que a Promotoria

do Ministério do Trabalho fez uma intimação para fechá-lo, pretextando motivo legal.

Se prevalecer a ordem, 100 adolescentes acima de 17 anos irão para as ruas,

tornando-se presas fáceis da violência e da droga. Por fim, afirmou que o “caput” do

artigo que proíbe o menor de trabalhar na rua pode ser elidido e se disse empenhada

em defender a continuidade do projeto.

O Subsecretário Cloves Eduardo conceituou o combate ao tráfico e ao uso de

drogas como política de Estado. Com o advento do “crack”, as antigas respostas

ficaram insuficientes. A legislação brasileira tem de aproximar-se mais da realidade.
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Não se trata de defender a penalização do usuário ou a negligência para com os

partícipes da estrutura criminosa do tráfico. A repressão qualificada e a inteligência

policial os diferenciarão. Ademais, é inadmissível que o detento saia da prisão já

contratado por criminosos especialistas.

Elogiou esta Comissão, que, diante da complexidade do problema, estaria

propiciando o diálogo entre as instituições e buscando articular concretamente as

possibilidades de ação. Hoje, os cerca de 300 conselhos municipais de políticas

sobre drogas se articulam com os Municípios. Só nas áreas da educação e saúde, há

300 bolsas de especialização na Universidade Federal de São João del-Rei, que

serão dobradas para formar uma “expertise” técnica para além da temporalidade dos

governos e gestões. Reconheceu que a rede de 39 instituições é insignificante em

face da necessidade, mas representa um caminho.

Exemplificou com a política para crianças e adolescentes, relacionada ao

cumprimento de medidas socioeducativas: as unidades chegam a mil vagas.

Fenômeno de certa forma assemelhado - mais de 50% dos adolescentes que

cumprem medida têm envolvimento com drogas ou até com o tráfico -, o atendimento

a dependentes químicos já conta com 600 vagas. Trata-se de consolidar e ampliar

tais estratégias. Há dificuldades nas políticas de saúde e de educação, mas também

nessas áreas a via foi desenhada, e sem volta.

Informou que Minas possui uma política antidrogas, aprovada pela Assembleia, e

conselhos funcionando regularmente. Os resultados não são os sonhados, mas, às

vezes, governar é fazer escolhas dolorosas, mantendo o indispensável e construindo

alternativas ao longo do processo. Quando o Deputado João Leite conduzia a

Sedese, foi preciso travar uma queda de braço para assinar o convênio com a União,

visando aos leilões de materiais apreendidos. Hoje, Minas tem os melhores

resultados em descapitalização da estrutura traficante, e uma arrecadação acima de

R$2.000.000,00 só com venda de materiais. Há um arquivo e um diálogo com as

varas da Justiça no recolhimento dos bens e na sua transformação em recursos para

a repressão, a prevenção e o tratamento.

Declarou-se feliz por encontrar em Patos de Minas interação e resultados positivos,

colocando-se à disposição para ações concretas. Disse, também, que a legislação
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brasileira e o investimento em segurança têm de mudar. Por fim, fez uma crítica

construtiva: a política antidrogas é a única área do governo federal que não teve

conferência, enquanto Minas já está na quarta. Urge a realização de uma conferência

nacional para alinhar as posições da Defensoria Pública, do Ministério Público, das

Polícias Civil e Militar e do Judiciário.

II. 2 - Discussão

A Deputada Maria Tereza Lara propôs a destinação de mais recursos dos governos

estadual e federal para o combate às drogas e ao narcotráfico. Disse não acreditar

em segurança senão com integração entre as três esferas de poder e a sociedade

civil. Referiu-se ao projeto de escola em tempo integral e ao Fica Vivo. Sugeriu que

esta Comissão se debruce sobre o projeto Zona Azul e ajude a solucionar o impasse

que o ameaça. Por fim, frisou que há superlotação no Presídio Sebastião Satiro: 314

detentos para apenas 165 vagas.

O Cel. PM Augusto Soares disse que só uma tomada de posição real possibilitaria a

superação do atual quadro de criminalidade. O problema está na família. A corrente

que alimenta a produção de bandidos apenas será cortada por meio da educação das

crianças, instaurando-se a obrigatoriedade de estudarem a partir do primeiro ano de

idade, em tempo integral. Na escola deveria haver uma ficha socioeconômica, para

que sua direção saiba o ambiente em que o aluno vive. Para a aplicação dessa

política, poderão ser feitas parcerias e mobilização de voluntários, como

aposentados. Sugeriu que os legisladores mudem a lei que proíbe o menor de

trabalhar e que a sociedade lhes dê condições de exercer uma atividade. Frisou, por

fim, a importância de impor limites para crianças e adolescentes, pedindo um centro

de recuperação na região e a prisão perpétua para criminosos adultos reincidentes.

O Deputado Hely Tarqüínio identificou como fator principal da criminalidade a

família, por sua vez degenerada pelas drogas. Sublinhou que a atuação dos vários

órgãos dos sistemas de segurança e justiça deve buscar a lei. Como uma sociedade

progressista exige justiça social, a lei tem de ser justa e a cidadania deve ser

construída com igualdade de oportunidades, considerando-se a liberdade como fator

primordial. Todavia, o País se encontra sob o mando neoliberal: a sociedade de

consumo e o egoísmo de poucos dominam milhões. Essas questões têm de ser



____________________________________________________________________________
587

ensinadas nas escolas, para que o sistema seja mudado. Propôs o trabalho e a

construção em equipe, como faz o governo estadual. Ponderou: as estatísticas

mostram que os índices de criminalidade estão diminuindo, mas o sistema contribuiu

para os crimes. As desigualdades são grandes e o Brasil tem um péssimo IDH. A

causa principal é tema para o Congresso Nacional. Ponto-chave seria melhorar os

pactos jurídico e federativo.

Reconheceu os limites dos mandatos parlamentares, que se deparam com

orçamentos disputados e insuficientes para suprir as demandas da região e

contemplar os vários aspectos sociais, como educação, saúde, segurança e

alimentação. Ademais, o espaço da Assembleia para legislar é exíguo, espremido

entre as competências federais e municipais. Nesse quadro, sugeriu que a vida deve

ser pensada como um binômio: liberdade no limite da lei e igualdade de

oportunidades, aproximando o Estado de Direito do Estado de fato. Dizendo que a lei

surgiu para dominar as paixões, os vícios e as agressões, propôs o trabalho, com

razão e fé, por meio da educação continuada, básica e nas universidades federais,

para que os pequenos tenham chance diante do predatismo social. Os parlamentares

são mediadores dos interesses do povo, mas nem sempre fazem leis justas: sofrem

pressões, principalmente, do poder econômico, que lhes retira a liberdade de decidir.

Essa ditadura econômica precisa mudar.

Josafat José, após registrar a dificuldade das associações de moradores, afirmou

que não existe outro caminho para a droga senão o álcool e sugeriu que se

construísse uma colônia penal para que os presos possam aprender a trabalhar.

O Deputado Elmiro Nascimento registrou a integração existente na região e reiterou

que a legislação tem de mudar, tornando a punição mais severa. Disse que a

proibição do trabalho para menores porá 100 adolescentes nas ruas. Valorizou a

reconstrução da Casa da Acolhida do Menor pela Prefeitura - com a ajuda da Câmara

Municipal -, os investimentos do governo estadual em Patos de Minas e a prioridade

para a educação.

Jonas Nunes apoiou a ideia de colocar os presos para trabalhar. A seguir, relatou

que a empresa Ultravisão e mais duas estão paralisadas pelo Detran, em certo

sentido desmoralizando a Resolução nº 282/2008, da Casa Civil, por meio da qual o
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governo federal garantiu o funcionamento de mil empresas. Por fim, disse que em

Minas Gerais há mais de 300 empresas em dificuldade, com as portas fechadas,

deixando 5.000 mil pessoas desempregadas.

O Vereador Pedro Lucas lamentou que pouco se fala na recuperação do

dependente químico e se revelou preocupado: a maioria tem de pagar mensalidades

e há instituições que exploram o trabalho dos pacientes. Solicitou a construção de

local apropriado para tratá-los. Sugeriu, ainda, que a Sedese e a Seds criem um

programa para ajudar os egressos do sistema penitenciário a trabalhar. Solicitou, por

fim, que as forças policiais se infiltrem nos bares e festas, para pegar o peixe grande,

que transporta e trafica as drogas.

O Inspetor Sérgio Pereira, respondendo a perguntas, esclareceu que a Polícia

Rodoviária Federal trabalha na BR-365, em convênio com a Polícia Militar. Há um

posto em Patos de Minas, que atende a cerca de 380km: do trevo de Romaria ao

trevo de Brasilândia de Minas, próximo a Pirapora. O efetivo é de 10 policiais, que se

revezam em escala de 24 horas por 72 horas: dois de plantão por dia e mais dois na

chefia, cumprindo, cotidianamente, o expediente administrativo. São quatro veículos,

três dos quais caracterizados.

O Delegado Márcio Siqueira, destacando a atuação da polícia judiciária, criticou a

avaliação de que a criminalidade estaria crescendo e a situação teria saído do

controle: tal discurso traz malefícios ao trabalho, que é articulado, responsável e feito

de forma exaustiva.

O Cel. PM Marco Aurélio reafirmou que o foco do problema da criminalidade está

na família, a quem devem ser dadas mais oportunidades para gerar inclusão social.

Afirmou que não se trata de empurrar o problema para as escolas, que são apenas

um complemento, pois são incapazes de evitar o retorno dos alunos ao ambiente

contaminado. Sugeriu a participação de psicólogos junto às escolas para atender a

famílias doentes. Por fim, lembrou que, entre os mais de 5.000 Municípios do Brasil,

Patos de Minas está entre os 100 melhores para se viver.

O Ten.-Cel. PM Felipe José informou que o 5º Batalhão de Bombeiros, sediado em

Uberlândia, abrange de Unaí a Ituiutaba. Opera com 585 militares dos 777 previstos.

Patos de Minas é o único Município com efetivo completo. Os trabalhos sociais estão
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em fase de implantação.

O Deputado Elmiro Nascimento reiterou o pedido de que esta Comissão ajude na

vinda da Polícia Federal para Patos de Minas para que assim possa respaldar a

Justiça Federal.

O Deputado João Leite, dirigindo-se a Márcio Siqueira, esclareceu que esta

Comissão representa o Poder Legislativo e fiscaliza as políticas do Poder Executivo.

Nessa condição, constatou que o trabalho das forças de segurança pública locais é

muito bom.

O Delegado Márcio Siqueira, dizendo-se mal-interpretado, reafirmou a existência de

autoridades locais empenhadas em apresentar a criminalidade como galopante e fora

do controle, mas também se disse satisfeito em participar da reunião e receber um

“feedback”.

O Deputado João Leite, resumindo a impressão que ficou das audiências

realizadas, frisou que o governo acertou ao começar a integração das polícias com os

bombeiros, mas esse trabalho não terminou. Constatou muitos crimes federais

ligados ao tráfico de drogas. Notou ser preciso criar um sistema único de defesa

social para associar o trabalho das forças de segurança, especialmente em Minas,

que possui 25% da malha rodoviária federal, com brechas para entrada de armas e

drogas. Lamentou a ausência da população no debate sobre segurança pública. Por

fim, disse que os números colocam Patos de Minas em posição importante.

A Deputada Maria Tereza Lara disse que as polícias federais estão preocupando-se

com a questão do efetivo, que o governo estadual precisa investir mais no tratamento

ao dependente químico e que a questão penitenciária é muito importante.

O Delegado José Pacífico discorreu sobre a facilidade de se instalar uma repartição

da Polícia Federal: basta que esta Comissão faça uma gestão junto ao Ministério da

Justiça, demonstrando a carência local, e comunique a disponibilidade do Município,

que por sua vez dispõe de lei capaz de providenciar o local físico para a instalação

provisória da Delegacia.

O Inspetor Sérgio Pereira lembrou que a Delegacia de Polícia Rodoviária Federal

de Patos de Minas não está abandonada, pois o Superintendente está aguardando a

chegada de novos policiais, oriundos do concurso em apreciação judicial e
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administrativa.

A Prefeita Maria Beatriz informou que esteve em Brasília, que o Diretor da Polícia

Federal sugeriu um contato com a Polícia Federal em Minas Gerais, que a reunião já

havia sido marcada e que gostaria de contar, nessa oportunidade, com a presença

desta Comissão.

II. 3 - Encaminhamentos aprovados:

a) ofício ao Ministro da Justiça solicitando seja aumentado o efetivo da Delegacia

da Polícia Rodoviária Federal no Município de Patos de Minas;

b) ofício ao Presidente da República solicitando sejam envidados esforços para a

realização da Conferência Nacional sobre Drogas;

c) ofício ao Secretário de Defesa Social solicitando sejam reduzida a superlotação

no Presídio de Sebastião Satiro; implantadas medidas para a humanização dessa

unidade prisional, incluindo a ampliação das ofertas de trabalho e de ensino

profissionalizante para os presos;

d) ofício ao Governador do Estado solicitando seja construído um centro de

tratamento para dependentes químicos na região de Patos de Minas;

e) ofício ao Superintendente Regional da Polícia Federal em Minas Gerais

solicitando seja instalada uma delegacia da Polícia Federal no Município de Patos de

Minas.

III - Principais pontos abordados

III. 1 - Criminalidade:

a) o índice de crimes ficou estável entre 2005 e 2009;

b) o índice de crimes violentos ficou estabilizado de 2005 a 2006, cresceu em 2007

e caiu a partir de março de 2008, ocorrendo o menor da série em agosto de 2009;

c) os assaltos a fazendas impulsionaram os crimes violentos em certas áreas;

d) o índice de crimes violentos contra o patrimônio teve tendência à queda após

2008;

e) em geral, houve desconcentração e diminuição de crimes;

f) o uso de drogas, o motivo passional, a desavença e o deslocamento de mão de

obra externa para fazendas locais provocaram oscilações na criminalidade;

g) os BOs registraram 43 homicídios em 2005, com crescimento em 2006 e redução
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em 2007, chegando a 57 em 2008 e tendo nova alta em 2009;

h) Patos de Minas, Município com maior população e taxa de homicídios, teve 23

eventos em 2009 e 54 de 2005 a 2009;

i) em 2009, os homicídios cresceram para 68: 13 por drogas, 13 por desavenças, 7

passionais, 2 por vingança, 3 por outros motivos e 30 sem motivo levantado;

j) entre as vítimas de homicídios, 3 tinham até 17 anos e 31 tinham de 18 a 30

anos;

k) entre os autores de homicídios, 7 tinham até 17 anos, 29 tinham de 18 a 30 anos,

9 tinham de 31 a 40 anos e 36 tinham idade ignorada;

l) o período de maior incidência de homicídios vai das 18 horas às 22h59min;

m) a arma de fogo é o instrumento mais utilizado nos homicídios;

n) em 2009, foram registrados 41 homicídios, com 33 apurados ou 80,48%.

III. 2 - Resultados positivos:

a) houve investimentos em recursos humanos e logísticos;

b) o índice de homicídios e os números do acordo de resultados estão próximos aos

dos EUA e dos países europeus;

c) de 2005 a 2009, cresceu a apreensão de armas;

d) de 2008 a 2009, houve redução de 6% nos crimes violentos, 6% nos crimes

violentos contra o patrimônio e de 4% nos homicídios;

e) de 2008 a 2009, houve alta de 8% nas operações e 2% na apreensão de armas;

f) de 2008 a 2009, todas as metas foram atingidas, exceto a redução de homicídios,

que, no entanto, apresentou taxa de elucidação favorável;

g) de 2008 a 2009, os acidentes de trânsito rodoviário sem vítimas caíram 23,64%,

com vítimas feridas, 22,6%, e com vítimas fatais, 50%, sendo a redução total de

24,39%;

h) de 2008 a 2009, o número de vítimas caiu 62,22% para ferimentos fatais, 44,44%

para ferimentos graves e 28,97% para ferimentos leves, sendo a redução total de

34,10%;

i) de 2008 a 2009, a fiscalização aumentou 26,67% na pesca e 22,94% nos

comércios, feiras e mercados;

j) caíram o desmatamento e o número de processos do IEF enviados à Polícia
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Militar;

k) Patos de Minas teve 18 homicídios elucidados de 24, com taxa de 79,16%, quase

o dobro da obtida pela delegacia especializada de Belo Horizonte;

l) a Polícia Civil ultrapassou a meta esperada pelo governo em inquéritos, com

247,96%, e em TCOs, com 298,97%, ficando em 1º lugar no “ranking” dos

departamentos;

m) o acordo sobre tempo de chegada dos bombeiros à vítima, estipulado em 10

minutos, havia sido superado em 2007 e já está na faixa de 4,54 a 4,32 minutos;

n) a análise de projetos pelo Corpo de Bombeiros durou em média 8 dias no 1o

semestre de 2009 e 7,28 no segundo;

o) o Corpo de Bombeiros realizou campanhas educativas e repressivas em conjunto

com as polícias e com a sociedade civil;

p) houve investimentos no sistema de controle de semáforos;

q) houve concentração do efetivo policial militar em horários com mais ocorrências;

r) houve muitas ações sociais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na

Região;

s) mesmo com área extensa, a Delegacia de Polícia Federal de Uberlândia obteve

êxito no trabalho, inclusive na parceria com as Polícias Militar e Civil;

t) houve parceria da Sedese com a Prefeitura por meio de programas voltados à

prevenção da criminalidade;

u) a partir de 2008, implementou-se o Igesp em Patos de Minas;

v) no Brasil, Patos de Minas está entre as 100 melhores cidades para se viver.

III. 3 - Problemas:

a) de 2008 a 2009, aumentou a participação de crianças e adolescentes nos crimes

violentos contra a pessoa e de adolescentes nos crimes violentos contra o patrimônio;

b) os crimes violentos ligados ao consumo de drogas são de 70% a 90%, pois os

provocados por álcool e os culposos devem ser considerados;

c) a despeito das operações realizadas, há conexões criminosas ainda atuantes;

d) os bombeiros têm aceitabilidade, mas às vezes suas necessidades são

esquecidas;

e) aumento de acidentes automobilísticos nos feriados prolongados;
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f) aumento considerável de distúrbios por uso drogas e de acidentes com

motocicletas;

g) houve muitas quedas e acidentes com bicicletas e veículos automotores;

h) faltam na região aparelhos e estrutura para o trabalho da Polícia Civil;

i) além de reprimir as drogas, o Estado precisa investir na recuperação do

dependente;

j) o combate a garimpeiros ilegais pode criar ociosidade, gerando mais crime;

k) a Defensoria Pública está enfraquecida em Minas;

l) não adianta tratar o crime com ilegalidade, ignorando os preceitos da dignidade

humana, do devido processo legal e da ampla defesa;

m) o posto da Polícia Rodoviária Federal virou Delegacia, mas o efetivo é o mesmo;

n) o importante é destruir as causas da violência, pois não se pode falar em

segurança sem paz e justiça;

o) as internações de Patos de Minas são atendidas em cidades próximas, pois o

histórico local registra uma demanda insuficiente para justificar um centro com 40

vagas;

p) os 314 presos do Presídio excedem as 165 vagas, caracterizando superlotação.

III. 4 - Carências a serem supridas:

a) política estadual contra o uso de drogas, investindo no combate ao tráfico e no

tratamento de dependentes químicos;

b) investimentos na área social, especialmente na prevenção da criminalidade junto

a crianças e adolescentes;

c) centro apropriado ao tratamento de dependentes químicos;

d) centro para implementar medidas socioeducativas para crianças e adolescentes;

e) implantação de uma nova unidade da Proman;

f) conservação do projeto Zona Azul;

g) apoio desta Comissão para acelerar a construção do novo fórum;

h) apoio desta Comissão para soerguer a Defensoria Pública em Minas;

i) aceleração do processo de implementação de escolas em tempo integral;

j) realização da Conferência Nacional sobre Drogas;

k) recursos dos governos estadual e federal para combater as drogas e o
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narcotráfico;

l) programa estadual para ajudar os egressos do sistema penitenciário a trabalhar;

m) apoio desta Comissão à implantação da Delegacia da Polícia Federal;

n) aumento do efetivo da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal no Município;

o) fim da superlotação no presídio de Sebastião Satiro e medidas para sua

humanização, incluindo a ampliação das ofertas de trabalho e ensino

profissionalizante.

Manhuaçu, 23/3/2010

I - Apresentação

Em 23/3/2010, realizou-se, na Câmara Municipal de Manhuaçu, a 6ª Reunião

Ordinária da Comissão de Segurança Pública, requerida pelo Deputado João Leite,

com a finalidade de discutir a segurança pública na região.

Além do Deputado João Leite, compuseram a Mesa o Vereador Toninho Gama,

Presidente da Câmara Municipal de Manhuaçu; a Vereadora Maria Imaculada Dutra;

os Srs. José Carlos Bolsoni, Delegado Regional de Segurança Pública de Manhuaçu;

Lourival Silva Pereira, Delegado Assistente do 12º Departamento de Polícia Civil de

Ipatinga, representando o Chefe de Polícia Civil; Ten.-Cel. Ney de Castro de Brito,

Comandante do 11º Batalhão, representando o Comandante da Polícia Militar; Fábio

Santana Lopes, Diretor da Secretaria das Promotorias de Justiça da Comarca de

Manhuaçu, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado; Cristiano Jomar

Costa Campidelli, Delegado Chefe de Polícia Federal de Governador Valadares,

representando o Superintendente Regional do Departamento de Polícia Federal em

Minas Gerais; João Pessoa, Superintendente Regional de Educação; e a Sra.

Rosângela Barbosa Toledo, Diretora Regional da Secretaria de Desenvolvimento

Social em Governador Valadares, representando a Secretária de Estado de

Desenvolvimento Social.

II - Desenvolvimento da reunião.

II.1 - Exposições e discussão

O Presidente da Comissão abriu a reunião informando os motivos da realização do

encontro no Município de Manhuaçu. Disse que, apesar de o Município fazer parte da

Região Integrada de Segurança Pública – Risp – sediada em Ipatinga, sua grande
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extensão e a grande distância entre Manhuaçu e o Vale do Aço justificavam uma

reunião específica para discutir os problemas locais e a possibilidade de Manhuaçu e

região desmembrarem-se da Risp de Ipatinga, tornando-se aquela cidade sede de

uma nova Risp.

Em seguida, o Vereador Toninho Gama, Presidente da Câmara Municipal de

Manhuaçu, apresentou diferentes informações sobre a questão da segurança pública

na região. Segundo ele, os fatores que mais influenciam na dinâmica da segurança

local estão ligados ao tráfico de drogas e à proximidade de Manhuaçu e região com o

Estado do Espírito Santo (entrocamento da BR-262 com a BR-116).

A Vereadora Maria Imaculada, que está à frente do projeto de construção de uma

unidade de internação e tratamento de dependentes químicos no Município, a ser

denominada Comunidade Terapêutica Santa Mãe da Providência, reclamou da

dificuldade de obtenção de recursos do Estado para terminar a unidade.

A seguir, falaram José Carlos Bolsoni, Delegado Regional de Segurança Pública de

Manhuaçu, e Lourival Silva Pereira, Delegado Assistente do 12º Departamento de

Polícia Civil de Ipatinga. Segundo Bolsoni, a 6ª Delegacia Regional de Segurança

Pública, sediada em Manhuaçu, atende ao Município e a mais 23 cidades, entre as

quais se encontram Mutum, Espera Feliz, Laginha e Manhumirim.

Com relação à situação de Manhuaçu em especial, o Delegado Bolsoni enfatizou as

dificuldades de atuação da Polícia Civil devido à carência de recursos humanos. Ele

ilustrou sua fala mostrando que a regional da Polícia Civil dispõe de apenas 88

servidores para atender a 24 Municípios.

Apesar disso, Bolsoni informou que a regional está cumprindo, em toda a sua área

de abrangência, as previsões do acordo de resultados feito com o governo do Estado,

além de estar executando com rigor as metas estipuladas referentes à produção de

inquéritos policiais e Termos Circunstanciados de Ocorrência – TOCs.

Ainda pela Polícia Civil falou Getúlio Vargas de Lacerda, Delegado da área de

Homicídios da 6ª Delegacia Regional da Polícia Civil – DRPC –, segundo o qual, dos

últimos cinco crimes violentos acontecidos na região, todos foram apurados.

Entretanto, ele reconheceu que há casos que ainda não foram esclarecidos.

Depois da Polícia Civil, coube à Polícia Militar, por meio do Ten.-Cel. Ney de
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Castro, fazer sua exposição sobre a segurança pública local. Segundo ele, a região é

atendida pelo 11º Batalhão da Polícia Militar, cuja área de atuação coincide com a

ocupada pelos 24 Municípios da 6ª DRPC. O 11º Batalhão se divide em duas

companhias, uma com sede em Manhumirim e outra em Manhuaçu.

Para o Tenente-Coronel, a Polícia Militar está mais bem equipada que a Polícia

Civil para atuar na região, pois conta com um efetivo de 441 pessoas, o que

representa um contingente cinco vezes maior que o da Polícia Civil.

Com relação ao número de crimes considerados não violentos, como danos e furtos

simples, Manhuaçu ocupa a 209ª posição em um Estado constituído por 853

Municípios.

Ainda segundo os dados apresentados pelo Tenente-Coronel, no que diz respeito à

ocorrência de crimes violentos, entre 2007 e 2009 e de 2009 a 2010, os índices de

criminalidade apresentam uma tendência de redução, ainda em consolidação.

Analisando-se o número de homicídios entre 2007 e 2009, ele observou que houve

aumento no ano de 2009, mas, na comparação proporcional com o ano de 2010,

houve redução. Até a data da reunião, havia ocorrido três homicídios.

Com relação aos crimes ligados ao tráfico de drogas, afirmou que já estava em

curso uma série de ações referentes a seu combate, razão pela qual foram feitas

muitas apreensões. O Ten.-Cel. Ney de Castro ressaltou, além do sucesso da

parceria com a Polícia Civil, o resultado positivo que a repressão às drogas tem

trazido. Em contrapartida, demonstrou preocupação quanto à necessidade de

desenvolvimento também de um trabalho de prevenção.

Quanto à apreensão de armas de fogo, no ano de 2010 houve um aumento

significativo: foram 94 apreensões de janeiro até a data da reunião.

Com relação às ações que a Polícia Militar desenvolve no campo social, na área de

prevenção, o Tenente-Coronel destacou o Proerd, que é muito bem aceito na

comunidade, citando ainda outro programa, também com foco na juventude e que

tem gerado resultados muito positivos: o projeto Jovens Construindo a Cidadania.

Em sua exposição, o representante do Ministério Público, Promotor Fábio Santana,

enfatizou a relevância de incrementar-se a articulação do Estado com os Municípios

no desenvolvimento de ações sociais visando ao amortecimento da criminalidade. Ele
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ressaltou outro problema crônico local: a insegurança nas estradas federais que

cortam a região, responsáveis por vários acidentes e pela morte de um número

crescente de pessoas ao longo dos anos.

O Delegado Cristiano Campidelli, da Polícia Federal de Governador Valadares,

afirmou que essa delegacia é responsável por uma área formada por 182 Municípios.

Falou sobre um projeto, desenvolvido pela Polícia Federal, de interiorização para as

cidades onde exista justiça federal. Nesse sentido, ele adiantou que já está planejada

a instalação de uma nova delegacia federal em Ipatinga, que ficará encarregada da

região de Manhuaçu. O Delegado lembrou que a competência de atuação da Polícia

Federal é bem mais restrita que a das Polícias Civil e Militar, uma vez que os crimes

federais acontecem em número mais reduzido. Ele reconheceu que um efetivo de

apenas 35 policiais para atender uma área de 182 Municípios é insuficiente, embora

tenha ressaltado que, na eventual ocorrência de crime federal em Manhuaçu, a

Polícia Federal tem condições de chegar ao Município em cerca de 2 horas e 30

minutos.

Sobre a estrutura da Polícia Federal, Campidelli fez questão de mencionar que a

corporação como um todo deu um salto qualitativo nos últimos anos em decorrência

de diversas ações. Uma delas foi a valorização profissional. Segundo ele, esse é um

dos caminhos a ser buscado no âmbito da Polícia Civil.

O Deputado João Leite salientou o problema salarial das polícias, cujo saneamento

tem esbarrado nos limites orçamentários do Estado e na concentração de 70% da

arrecadação tributária na União Federal, quando, na realidade, a maior parte das

despesas com segurança e sistema prisional ficam a cargo do Estado.

Em seguida, Cláudio Fynei Gonçalves de Oliveira, Presidente do Consep de

Manhuaçu, ressaltou o papel do Conselho como fórum de discussão de vários

assuntos, tais como os atos infracionais cometidos por adolescentes. De acordo com

ele, falta estrutura para afastar as crianças e os jovens da criminalidade e das drogas,

da forma como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Disse ainda que

as limitações da legislação trabalhista ao trabalho de menores aumentam a

ociosidade dos jovens na sociedade, potencializando seu aliciamento por criminosos.

O Presidente do Consep afirmou também que o Conselho, por meio de recursos
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advindos do estacionamento rotativo, gerido pela entidade, comprou câmeras de

monitoramento para auxiliar o trabalho da polícia. Entretanto, falta pessoal para

operar tais equipamentos.

João Pessoa, Superintendente Regional de Educação, destacou o fato de muitas

famílias estarem entregando integralmente a função de educar suas crianças e jovens

à escola como um dos grandes desafios dos profissionais da educação. Ele chamou

a atenção para o problema das drogas, que exerce impacto direto na educação.

Finalmente, o Presidente da Comissão abriu a palavra à platéia. O primeiro inscrito

a falar foi Éden Antônio de Souza, provedor do Hospital Evangélico de Carangola,

que vinculou a redução dos índices de criminalidade à reestruturação das famílias em

geral. Em seguida, falou o Vereador Moisés Raposo, do Município de Simonésia.

Segundo ele, Simonésia abrange uma área de 487km², com população de 17.933

habitantes e dois distritos (um à distância de 50km e outro a 24km), e carece de

policiamento por parte da Polícia Militar. O Pastor Gilberto Carlos, que falou na

sequência, alertou para o mesmo problema, porém no Distrito de Vilanova, em

Manhuaçu. Ele discorreu ainda sobre a existência de trechos perigosos nas rodovias

federais da região, dentre eles, um trecho conhecido como “curva do S”, próximo à

comunidade de São Pedro do Havaí, e outro entre Manhuaçu e Realeza.

Por último, houve a participação de Ranulfo Firmino, Diretor da Escola Estadual

Santa Filomena, localizada no Município de Santana do Manhuaçu. O professor

identificou nesse Município o mesmo problema de carência de policiamento já

apontado por outros participantes da audiência, com o agravante de que a falta de

vigias próprios – cuja contratação seria impedida por lei a todas as escolas públicas –

torna a escola alvo constante de vândalos, que depredam o patrimônio público.

II.1 - Encaminhamentos aprovados:

a) ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT –, pedido de

providências para a priorização de projeto de construção de anel rodoviário no

Município de Manhuaçu, para a realização de estudos de correção de traçado e para

a implantação de sinalização em, pelo menos, dois trechos perigosos nas rodovias

federais na região, um conhecido como “curva do S", próximo à comunidade de São

Pedro do Havaí, e outro entre Manhuaçu e Realeza;
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b) ao Promotor Fábio Santana Lopes, Diretor da Secretaria das Promotorias de

Justiça da Comarca de Manhuaçu; ao Delegado José Carlos Bolsoni, chefe do 12º

Departamento de Polícia Civil em Ipatinga; e ao Ten.-Cel. Ney de Castro de Brito,

Comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar, envio de cópia das notas

taquigráficas da 6ª Reunião Ordinária desta Comissão;

c) à Secretaria de Defesa Social, pedido de disponibilização de pessoal apto a

operar, sob a coordenação da Polícia Militar, o equipamento de monitoramento da

região central de Manhuaçu, já adquirido pela sociedade civil local;

d) à Secretaria de Defesa Social, ao Comandante da Polícia Militar e ao Chefe de

Polícia Civil, pedido de providências para a ampliação dos efetivos das Polícias Civil e

Militar na região de Manhuaçu e para o estudo da possibilidade de o Município se

tornar sede de uma Região Integrada de Segurança Pública – Risp;

e) à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para o estudo da

viabilidade de instalação de equipamentos de segurança nas escolas públicas de

Manhuaçu e região, bem como de disponibilização de efetivos de segurança,

especialmente para a Escola Estadual Santa Filomena, em Santana do Manhuaçu;

f) às Secretarias Estaduais de Desenvolvimento Social, de Esportes e da Juventude

e de Defesa Social, pedido de providências para a concretização de parcerias entre o

Estado e o Município de Manhuaçu em projetos que visem à prevenção da

criminalidade;

g) ao Comandante-Geral da Polícia Militar, pedido de providências para reforçar a

presença da polícia, por meio da implantação de um posto policial no Distrito de

Vilanova, em Manhuaçu;

h) à Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude, por meio da Subsecretaria

Antidrogas, pedido de apoio à construção da sede da Comunidade Terapêutica Santa

Mãe da Providência, no Município de Manhuaçu, que recupera dependentes

químicos.

III - Principais pontos abordados:

a) a região apresenta baixo índice de criminalidade quando comparada ao restante

do Estado, mas sofre pressões diferenciadas em virtude da proximidade com o

Estado do Espírito Santo, bem como por ser cortada pelas rodovias federais BR-262
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e BR-101, que atravessam o Brasil de leste a oeste e de norte a sul, respectivamente;

b) os índices de criminalidade na região têm apresentado leve tendência de queda

nos últimos anos;

c) a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal apresentam déficit de pessoal e

estrutura na região, sendo o efetivo da Polícia Militar cinco vezes maior que o da

Polícia Civil;

d) a falta de policiamento ostensivo nos distritos mais distantes das sedes dos

Municípios é uma reclamação frequente;

e) o consumo de drogas na região, principalmente de “crack”, está em crescimento;

f) a falta de apoio financeiro à expansão dos projetos sociais, que são fundamentais

para a prevenção da criminalidade na região, é outra queixa constante.

Juiz de Fora, 13/4/2010

I - Apresentação

Em 13/4/2010, realizou-se, na Câmara Municipal de Juiz de Fora, a 9ª Reunião

Ordinária da Comissão de Segurança Pública. Requerida pelos Deputados João

Leite, Presidente da Comissão, Maria Tereza Lara, Rômulo Veneroso e Tenente

Lúcio, a reunião teve por objetivo debater a segurança pública na 4a Risp.

Além dos Deputados João Leite, Maria Tereza Lara e Rômulo Veneroso,

compuseram a Mesa: Cel. Anselmo Fernandes da Silva, representando o

Comandante-Geral da Polícia Militar; Delegado Celso Ávila Prado, representando o

Chefe de Polícia Civil do Estado; Delegado Humberto de Mattos Brandão,

representando o Superintendente Regional do Departamento de Polícia Federal em

Minas Gerais; e o Delegado Saed Divan, do Município de Matias Barbosa.

Também fizeram parte da Mesa: Jairo Lúcio Lauro, Presidente do Conselho de

Segurança Pública – Consep – Nordeste, em Juiz de Fora; Major José Mendes da

Silva, representando o Prefeito de Juiz de Fora; Marcelo Frank, representando a

Secretária de Estado de Desenvolvimento Social; Nyrce Villa Verde Coelho de

Magalhães, representando a Secretária de Estado de Educação; Reginaldo Augusto

Pícoli, Presidente do Conselho Deliberativo do Consep Nordeste; e Vereadores Bruno

Siqueira, Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, Flávio Procópio Checker e

Antônio Martins.
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II - Desenvolvimento da reunião

II.1 - Exposições

O Presidente da Comissão, após declarar aberta a reunião, informar seu objetivo e

anunciar as presenças, passou a palavra aos expositores.

Bruno Siqueira avaliou que a segurança pública em Juiz de Fora e região está

funcionando, mas realçou a necessidade de que sejam debatidos, aprofundados e

aprimorados os conceitos, bem como a importância da Assembleia Legislativa nesse

processo.

O Deputado João Leite elogiou a participação da Câmara Municipal de Juiz de Fora

no trabalho realizado pela Comissão Especial da Execução das Penas no Estado.

Informou que a Assembleia assinou convênio com o Tribunal de Justiça e com o

Ministério Público do Estado para informatização do sistema de execução das penas

em Minas Gerais. Anunciou que as audiências públicas produzirão relatórios

consolidados, a serem apresentados em fórum técnico com especialistas e depois em

livro, para subsidiar proposições legislativas, em especial na discussão da Lei

Orçamentária Anual – LOA – e do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG.

Afirmou também que o tráfico se avulta como o maior problema a ser combatido, a

exemplo de Uberlândia, onde 70% dos crimes têm ligação com as drogas, e de Belo

Horizonte, onde 500 pessoas vivem na região conhecida como “cracolândia”. Mesmo

com a integração das polícias, a forte repressão nas ruas e a diminuição dos crimes

violentos, o desempenho da segurança pública ainda é insuficiente frente à demanda.

Em alguns lugares faltam efetivos policiais e se faz urgente um esforço do Estado

para a recuperação dos dependentes químicos, especialmente os adolescentes.

O Cel. Anselmo Fernandes iniciou sua exposição apresentando dados sobre a 4a

Risp, que tem sede em Juiz de Fora e abrange 650 mil habitantes. Além de 86

Municípios menores, há várias cidades com população em torno de 100 mil

habitantes: Cataguases, Leopoldina, Muriaé, Ubá e Viçosa. Em Juiz de Fora, há dois

batalhões, uma companhia e a 1ª Delegacia Regional de Polícia. Em Ubá, há um

batalhão e a 2ª Delegacia Regional de Polícia. Em Muriaé, estão o 47º Batalhão e a

4ª Delegacia Regional de Polícia. Em Leopoldina, existem uma companhia

independente, com “status” de batalhão, e a 3ª Delegacia Regional de Polícia. Ao
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todo, são 1,5 milhão de pessoas, distribuídas em uma área de 21.000km2, com

300km que fazem limite com o Estado do Rio de Janeiro. Segundo ele, o projeto

Cinturão de Segurança fez investimentos nos Municípios da divisa estadual: todos

receberam computadores, viaturas, meios de comunicação, armamentos e pessoal.

O Coronel observou que a criminalidade na Risp está controlada: apresentou

oscilações normais de 2007 a 2009, queda de 2008 a 2009, e redução de 10% entre

os primeiros semestres de 2009 e 2010. Os principais crimes da região – homicídios,

tentativas de homicídio, roubos, principalmente à mão armada, estupros e extorsões

– retomam os índices dos anos 90, com queda de 18% no ano passado.

Considerando-se o gráfico da década, nota-se um pico em 2005 e 2006, após o qual,

por meio de programas, investimentos e metodologia de gestão, retornou-se aos

patamares do início deste século.

Disse que a criminalidade violenta é motivo de maior preocupação nos Municípios

mais populosos – eixo Juiz de Fora, Ubá, Viçosa, Muriaé –, onde, em 2008, houve

aumento no número de homicídios e, em 2009, queda de 16%, chegando a um índice

de 6,85 homicídios para 100 mil habitantes. Diante da meta governamental

estabelecida, de 14,58 homicídios para 100 mil habitantes, para 2011, e de 5

homicídios para 100 mil habitantes, para 2023, a região está bem. O mês de fevereiro

deste ano foi atípico, tendo sido registrados 23 homicídios. Uma investigação da

Polícia Civil orientou a prevenção, reduzindo esses índices a partir do segundo

trimestre. Na Risp, a taxa de elucidação dos homicídios é expressiva nos Municípios

com mais de 200 mil habitantes.

O Cel. Anselmo Fernandes informou que a Polícia Militar conta com um efetivo de

3.100 policiais nos 86 Municípios da Risp – sendo que metade desse número está em

Juiz de Fora. Possui 359 viaturas, das quais 134 são básicas – para radioatendimento

e prevenção – e 55 são 4x4, terceirizadas, com no máximo três anos de uso. Há

também um helicóptero. A meta de aumento na apreensão de armas de fogo foi

alcançada: 15% a partir de 2009. A relação crimes-drogas na Risp é semelhante à de

Uberlândia. O envolvimento com drogas e armas de fogo é o maior responsável pela

criminalidade, principalmente pelos homicídios, em que responde por 40% dos casos.

Relatou que, em 2009, a Polícia Militar atuou na erradicação de drogas nas escolas,
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não apenas repressivamente, mas também preventivamente. Em parceria com o

Grupo Votorantim, que investiu R$50.000,00, dobrou-se a turma de professores do

Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – Proerd – e foram

atendidos 17 mil alunos. Todavia, insistiu que, mesmo que se atue com força

integrada – com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Guarda Municipal

–, será difícil combater a criminalidade sem a participação dos cidadãos. A campanha

é feita com o Clube de Diretores Logistas – CDL –, a Prefeitura e outros parceiros.

O Delegado Celso Ávila apresentou o quadro da Polícia Civil. No 4º Departamento

há 84 Delegados, 101 Escrivães, 378 Agentes, 16 Médicos-Legistas e 41 Peritos

Criminais, totalizando 620 servidores. Em 2009, a meta da Risp foi de 8.957

inquéritos, tendo sido concluídos e encaminhados à Justiça 13.483, 153% acima do

previsto. A meta para Termos Circunstanciados de Ocorrência – TOCs – foi de

13.901, tendo sido realizados 20.008, 152% a mais que o estabelecido. Comparou os

primeiros trimestres de 2009 e 2010: os inquéritos e TCOs aumentaram muito. Isso

se deveu à implantação de mudanças estruturais, conceituais e metodológicas,

desenvolvidas com a assessoria do Instituto de Desenvolvimento Gerencial, que

apontou os meios para se melhorar a produtividade.

Frisou que, em 2010, houve operações de destaque: apreensão de pastas-base e

armas. O Grupo Tático de Operações de Tóxicos, Homicídios e Crimes contra a

Família foi instituído, podendo vir a se tornar uma delegacia especializada. Reiterou

que o combate ao tráfico depende da comunidade, do Legislativo e também do

Executivo, por meio de políticas públicas. Por fim, ressaltou o envolvimento das

Polícias Federal e Rodoviária Federal, assim como o do sistema prisional.

O Delegado Humberto de Mattos lembrou que o art. 144 da Constituição Federal,

estende a responsabilidade da segurança pública, englobando também a

preservação dos direitos sociais. Isso não se consegue apenas por meio da

repressão: é necessária uma atuação preventiva. Exemplificou com a Colômbia:

Hugo Acero, Secretário de Segurança Pública entre 1995 e 2003, reduziu em 80% os

homicídios em Bogotá, integrando as medidas repressivas com as políticas sociais e

de desenvolvimento. Concluiu que a pobreza não gera crime, mas pode fomentá-lo

na ausência do Estado e na presença da oportunidade: eis por que a criminalidade é
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maior nas áreas mais pobres. Demonstrando preocupação com as estratégias de

atuação do Estado, insistiu no fato de que não adianta a pronta atuação da polícia se

o cidadão ficar alheio ou passivo diante das ocorrências. Qualquer um pode levar a

notícia-crime para que a Polícia Civil instaure inquérito ou para que a Polícia Militar

haja.

Jairo Lúcio, relatando as dificuldades enfrentadas pelo Consep Nordeste, disse que

o Centro de Remanejamento de Segurança Prisional – Ceresp – está superlotado. A

Polícia prende e a Delegacia lavra o TCO, mas o infrator retorna imediatamente à sua

residência. Em razão da situação do sistema prisional, há muita dificuldade para as

polícias trabalharem. Por fim, informou que o Centro Socioeducativo de Atendimento

ao Adolescente em Conflito com a Lei – CSE – do Santa Lúcia não tem espaço para

receber jovens de outras cidades e regiões.

Nyrce Villa Verde relatou que a educação vem contando com o apoio das Polícias

Militar e Civil, pois algumas escolas estão em áreas de risco. Contou que o Proerd

tem dado resultados na formação de crianças e adolescentes e ressaltou que a

própria Secretaria de Educação - SEE - tem projetos importantes contra a violência e

as drogas, como o Escola Viva, Comunidade Ativa. Reafirmou que a segurança

pública é feita por todos e que na educação há consciência dessa responsabilidade.

Marcelo Frank destacou que a Sedese, notadamente quando atua nas áreas de

assistência social e trabalho e de direitos humanos, segue uma filosofia segundo a

qual as políticas públicas precisam ser integradas para ajudarem a amenizar a

escalada de violência.

O Maj. PM José Mendes ressaltou que a segurança pública em Juiz de Fora age

em total integração. A Guarda Municipal tem desempenhado um bom trabalho junto à

comunidade e contado com o apoio das Polícias Militar, Civil e Federal.

II. 2 - Discussão

Wanderson Castelar elogiou o cumprimento das metas e sublinhou a tradição

ordeira da região, que seria fruto de seu processo de educação e formação cultural.

Opinou que a situação ideal só ocorrerá com a aliança entre governo e sociedade.

Protestou contra a desativação gradual dos postos policiais das comunidades e

reivindicou o retorno da Polícia Comunitária, com vinculação aos postos. Mesmo
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reconhecendo que a repercussão seria mais subjetiva que objetiva, defendeu os

efeitos comportamentais dessa medida na população. Propôs, também, que a Zona

da Mata seja contemplada pela regionalização do programa Fica Vivo, prevista no

PPAG.

Reginaldo Augusto frisou que a formatura do Proerd, em dezembro - com mais de

3.500 crianças -, resultou de um trabalho nas escolas de Juiz de Fora e aproveitou a

oportunidade para presentear o Presidente da Comissão com a Licença do Coronel

Anselmo.

Diante da informação de que o CSE está recebendo adolescentes de fora, inclusive

do Sul e do Norte de Minas, pediu a construção de centros em outras regiões.

Informou que também existe “cracolândia” em Juiz de Fora, sugerindo que a

Secretaria de Defesa Social estude a implantação de hospitais capacitados a prestar

acompanhamento psicológico e psiquiátrico, a fim de reintegrar à sociedade

adolescentes com dependência química. Por fim, solicitou aumento dos efetivos das

Polícias Militar e Civil, sublinhando que, devido ao trabalho do Consep Nordeste e

dos cidadãos em 27 bairros, a criminalidade recuou em 67,5%.

O Vereador Flávio Checker observou que, em Juiz de Fora, o trabalho das

entidades na área da segurança pública converge para solucionar o problema da

violência. Disse ser preciso que as ações das comissões sejam mais propositivas,

apresentando soluções que responsabilizem também a sociedade. No caso dos

presos, a cultura dominante determina que paguem suas penas da pior maneira

possível.

Manifestou o desejo de privilegiar o modelo alternativo de acautelamento - Apac -,

que funciona e tem dado certo. Frisou que a sociedade precisa convencer-se de que,

ao preocupar-se com a maneira como o preso é tratado, legisla em causa própria,

contribuindo para a construção de uma sociedade menos violenta, pois a grande

maioria dos egressos reincide no crime, cometendo, inclusive, delitos mais graves.

Com relação aos trabalhos desenvolvidos pelos detentos, afirmou que o Estado

avançou pouco: apesar do discurso de incentivo, existem inúmeros empecilhos

burocráticos e práticos.

Saed Divan informou que em Matias Barbosa a cadeia está com 50 presos - a
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capacidade é de 16 - e recebeu, da Subsecretaria de Administração Prisional - Suapi

-, cinco Agentes Penitenciários. Todavia, como aquela unidade não conta ainda com

100 internos, continua sob a direção do Delegado, que acumula tarefas e depende da

Polícia Militar para fazer a escolta dos detentos. Propôs que todas as cadeias sejam

assumidas pela Suapi até 2011: em Matias Barbosa, mais um funcionário liberaria o

Delegado para suas funções características.

Antônio Martins avaliou que o número de presos no Brasil poderia dobrar se fossem

concluídos todos os julgamentos. Opinou que a prevenção é o melhor investimento e

que a união entre os Poderes trará ganhos para o Estado e o País. Disse ainda que,

pelo porte de sua população, Juiz de Fora precisa de um efetivo policial 10 vezes

maior que o atual. Manifestou preocupação em garantir projetos contra a reincidência

no crime, voltados para a qualificação profissional de jovens das áreas periféricas.

O Deputado João Leite informou que, no Projeto Regresso, as empresas recebem

recursos do governo estadual para aceitar egressos do sistema penitenciário.

O Cel. PM Anselmo Fernandes, esclarecendo a relação entre efetivos e população,

disse que, atualmente, trabalha-se com um policial militar para 240 habitantes, sendo

satisfatório o efetivo na região. Informou que o Comando da Polícia Militar tem

colocado sete policiais em cada destacamento. Relatou que o Fica Vivo visa à

redução da criminalidade entre jovens, com ênfase nos homicídios, e que, no

momento, outras regiões do Estado merecem prioridade. Argumentou, ainda, que a

literatura mundial condena os postos policiais fixos e que a base comunitária móvel é

um mecanismo mais moderno. Explicou que, hoje, trabalha-se com a setorização:

cada policial militar é responsável por um setor. Referiu-se também à lei que limita a

espera em bancos e que resultou na pulverização do atendimento em casas lotéricas

e outros tipos de comércio sem segurança, aumentando a vulnerabilidade dos

usuários. Propôs a criação de um dispositivo legal capaz de obrigar os pontos que

funcionam como agências bancárias a terem segurança particular, criando uma

barreira psicológica contra a ação de criminosos.

Celso Ávila informou que o Governador do Estado publicou decreto sobre a

distribuição de pessoal da Polícia Civil. A equipe mínima por Município é composta

por um Delegado, um Escrivão e três Agentes. Trata-se, porém, de questão
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complexa, que depende também da Assembleia Legislativa. Concursos para a Polícia

Civil têm sido autorizados, excedentes têm sido chamados, e Agentes têm sido

formados. Justificou a alta produtividade da Risp, apesar de seu efetivo insuficiente,

atribuindo-a à dedicação dos servidores e ao trabalho com foco e planejamento. Por

fim, disse que a Polícia Civil passa por várias mudanças em prol da eficiência e da

eficácia de sua atuação.

II. 3 - Encaminhamentos aprovados:

a) ofício à Suapi e à Superintendência de Atendimento às Medidas Socioeducativas

- Same - solicitando reunião com esta Comissão para tratar dos seguintes assuntos

relativos à Zona da Mata: questão prisional; superlotação no Ceresp de Juiz de Fora;

medidas socioeducativas; suposto acautelamento, no CSE de Juiz de Fora, de

adolescentes em conflito com a lei provenientes de outras regiões do Estado;

b) ofício ao Secretário de Defesa Social solicitando as seguintes providências:

reforçar a interiorização do programa Fica Vivo na Zona da Mata; elaborar e

apresentar um cronograma para que a Suapi assuma a custódia de presos

atualmente sob a guarda da Polícia Civil na Zona da Mata;

c) ofício ao Departamento de Polícia Federal em Juiz de Fora solicitando as

seguintes informações relativas à Zona da Mata: o efetivo policial à disposição; os

Municípios que atende;

d) ofício à Polícia Rodoviária Federal em Juiz de Fora solicitando as seguintes

informações relativas à Zona da Mata: o efetivo à disposição; o número e a

localização dos postos; o número e a sigla das rodovias federais que atende;

e) ofício aos órgãos de segurança componentes da 4a Risp solicitando informações

sobre o combate à criminalidade na área, inclusive com estatísticas e dados

referentes à resolução dos crimes.

III - Principais pontos abordados

III. 1 - Criminalidade:

a) a criminalidade na Risp teve um pico em 2005 e 2006, porém, com programas,

investimentos e metodologia de gestão, retornou aos patamares constatados no início

deste século;

b) de 2007 a 2009, a criminalidade esteve sob controle, tendo apresentado queda
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de 2008 para 2009 e redução de 10% entre os primeiros semestres de 2009 e 2010;

c) os principais crimes cometidos na região foram homicídios, tentativas de

homicídio, roubos, principalmente à mão armada, estupros e extorsões;

d) a criminalidade violenta é o motivo de maior preocupação nos Municípios mais

populosos; porém, em 2009, houve queda de 16% no número de homicídios - 6,85

para 100 mil habitantes;

e) o envolvimento com drogas e armas de fogo é o maior responsável pela

criminalidade na região, principalmente pelos homicídios, em que responde por 40%

dos casos.

III. 2 - Resultados positivos:

a) a segurança pública na 4a Risp tem funcionado satisfatoriamente;

b) o motivo do êxito da Risp está nos investimentos em equipamentos e pessoal,

apesar de ter-se registrado, também, que o desempenho da Polícia Civil deveu-se,

principalmente, à dedicação dos servidores e ao trabalho com foco e planejamento;

c) a Risp tem sede em prédio construído com planejamento adequado, permitindo

integração completa entre as forças policiais atuantes;

d) considerando-se o universo dos Municípios brasileiros com população acima de

200 mil habitantes, o índice de elucidação de homicídios é expressivo em Juiz de

Fora;

e) o Proerd já atendeu a 17 mil alunos;

f) a meta da Risp, em 2009, foi de 8.957 inquéritos policiais, tendo sido concluídos e

encaminhados à Justiça 13.483, 153% acima do previsto;

g) a meta para TCOs em 2009 foi de 13.901, tendo sido realizados 20.008, 152%

acima do estabelecido;

h) entre os primeiros trimestres de 2009 e 2010, os inquéritos e TCOs aumentaram

consideravelmente;

i) em 2010, foram apreendidas pastas-base, e, já a partir de 2009, foi alcançada a

meta de aumentar a apreensão de armas de fogo em 15%;

j) o Grupo Tático de Operações de Tóxicos, Homicídios e Crimes contra a Família

foi instituído, podendo vir a se tornar uma delegacia especializada;

k) a SEE tem desenvolvido projetos importantes para o combate à violência e às



____________________________________________________________________________
609

drogas, como o Escola Viva, Comunidade Ativa;

l) os vários órgãos da segurança pública em Juiz de Fora trabalham em total

integração;

m) devido ao trabalho do Consep Nordeste e dos cidadãos em 27 bairros de Juiz de

Fora, o índice de criminalidade recuou em 67,5%;

n) comparados aos números da violência na Região Metropolitana de Belo

Horizonte, os índices da 4a Risp são mais baixos.

III. 3 - Problemas:

a) o combate ao crime sem a participação dos cidadãos é difícil, mesmo com as

Polícias atuando de forma integrada;

b) o combate ao tráfico depende da comunidade, do Legislativo e do Executivo;

c) a segurança pública não se limita à repressão, pois é necessária uma atuação

preventiva;

d) a pobreza não gera o crime, mas pode fomentá-lo na ausência do Estado e na

presença da oportunidade;

e) o Ceresp está superlotado e merece um olhar especial;

f) o sistema prisional ainda funciona como um gargalo para a segurança pública e o

trabalho policial;

g) o CSE, mesmo sem espaço suficiente, recebe adolescentes de outras regiões do

Estado;

h) algumas escolas estão em área de risco e precisam receber proteção policial;

i) a integração das políticas públicas é fundamental contra a escalada de violência;

j) no trabalho de prevenção, as políticas sociais são importantes, mas a educação é

fundamental, especialmente a escola pública de qualidade e em tempo integral;

k) os postos policiais fixos nas comunidades estão desativados e devem voltar a

funcionar, apesar de haver controvérsias, com a recomendação de que a base

comunitária seja móvel e a polícia trabalhe de maneira setorizada;

l) em Juiz de Fora também há uma “cracolândia”;

m) a cultura dominante determina que o preso deve ficar na cadeia e cumprir sua

pena da pior maneira possível;

n) a grande maioria dos egressos reincide no crime, cometendo, inclusive, delitos
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mais graves;

o) apesar de o Estado ter avançado na área da segurança pública, o discurso de

incentivar o trabalho dos presos esbarra em vários empecilhos burocráticos e

práticos;

p) a cadeia de Matias Barbosa tem capacidade para 16 presos, mas está com 50;

q) a cadeia de Matias Barbosa continua sob a direção do Delegado, que acumula

várias tarefas e depende da Polícia Militar para fazer a escolta dos presos;

r) a prevenção é o melhor investimento, pois impede que o delito aconteça;

s) considerando-se sua população, Juiz de Fora necessita de muito mais policiais

civis, mas há controvérsias no que diz respeito ao efetivo da Polícia Militar;

t) a região precisa do programa Fica Vivo, apesar de haver também o argumento de

que outras regiões do Estado merecem prioridade no que se refere à sua

implantação.

III. 4 - Carências a serem supridas:

a) retorno da Polícia Comunitária, vinculada aos postos policiais;

b) regionalização do programa Fica Vivo na Zona da Mata;

c) construção de CSEs em outras regiões do Estado;

d) estudo sobre implantação de hospitais capacitados ao acompanhamento

psicológico e psiquiátrico, para a reintegração social de adolescentes com

dependência química;

e) aumento do efetivo da Polícia Civil;

f) maior incentivo às Apacs;

g) prazo até 2011 para que as cadeias da 4a Risp sejam assumidas pela Suapi;

h) transferência de mais um Agente Penitenciário para a cadeia de Matias Barbosa;

i) preocupação maior com projetos contra a reincidência de egressos;

j) previsão de recursos no PPAG para a qualificação de jovens nas áreas

periféricas;

k) instituição de dispositivo legal para garantir a segurança de estabelecimentos que

passaram a substituir os bancos em operações com dinheiro vivo;

l) garantia de maior atenção ao sistema prisional e às medidas socioeducativas;

m) resolução dos problemas do Ceresp de Juiz de Fora, que está superlotado.
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Curvelo, 27/4/2010

I - Apresentação

Em 27/4/2010, realizou-se, na Câmara Municipal de Curvelo, a 11ª Reunião

Ordinária da Comissão de Segurança Pública. Requerida pelos Deputados João

Leite, Presidente da Comissão; Maria Tereza Lara, Vice-Presidente; Rômulo

Veneroso e Tenente Lúcio, a reunião teve por objetivo debater a segurança pública

na 14a Região Integrada de Segurança Pública - Risp.

Além dos Deputados João Leite, Maria Tereza Lara e Doutor Viana, compuseram a

Mesa: Dilcea Dayrell Sampaio, representando a Secretária de Educação; Henrique

Duarte Gutfraind, Vereador; Hormezinda Rocha, Diretora da Rádio Centrominas FM e

Vice-Presidente da Amirt; José Geraldo Gonçalves Correa, Presidente da Comissão

de Direitos Humanos da Subseção de Curvelo da OAB-MG; José Maria Penna Silva,

Prefeito de Curvelo; Larissa Rodrigues Amaral, Promotora de Justiça, representando

o Procurador-Geral de Justiça; Maj. PM Ricardo Eugênio da Silva Oliveira,

Subcomandante do 3º Batalhão de Bombeiros Militares; Roberta Fernandes Santos,

Diretora de Atendimento do Presídio de Curvelo; Robinson Fuchs Brasilino, Chefe da

Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, representando o Superintendente

Regional do Departamento de Polícia Federal; Ten.-Cel. PM Ernest Soares, Chefe do

Estado-Maior da 14ª Risp; Valmir de Paula Ramos, Chefe em exercício do 14º

Departamento da Polícia Civil, de Curvelo; Ten.-Cel. PM Jordão Bueno Júnior; Maj.

PM Aguiar; Subten. PM Élcio e Alceu José Torres Marques.

II - Desenvolvimento da reunião

II. 1 - Exposições

O Presidente da Comissão, após declarar aberta a reunião, relatou brevemente as

discussões das audiências anteriores, apresentou as principais preocupações

surgidas desde então, anunciou o fórum técnico sobre segurança pública, que deve

acontecer em agosto, e passou a palavra aos componentes da Mesa.

Henrique Gutfraind observou que o campo para a violência entre os jovens é fértil:

falta de perspectiva, momento delicado na educação, insatisfação dos professores e

desestruturação familiar. Tudo isso torna difícil a elaboração de um diagnóstico e a

determinação de estratégias.
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O Prefeito de Curvelo elogiou o trabalho integrado das Polícias. Lembrou, porém,

que há muitos dependentes químicos e pouco apoio governamental para tratá-los e

aproveitou para pleitear a construção de uma regional para a realização de

tratamento. Informou ainda que a Prefeitura tem investido em esportes e na parceria

com a polícia, com o propósito de afastar os jovens das drogas.

O Ten.-Cel. PM Ernest Soares apresentou as 18 Risps e chamou a atenção para a

coincidência entre as áreas territoriais das Polícias Militar e Civil a partir de 2009, o

que representou avanço na gestão da segurança. Apontou que a 14ª Risp tem quase

70.000km2 e declarou que fica difícil cobrir um território tão vasto, com várias Áreas

de Coordenação Integradas - Acisps.

Esclareceu que a Acisp de Diamantina é formada por 13 Municípios e 120 mil

habitantes. A de Sete Lagoas - com 12 Municípios e 305 mil habitantes - apresenta

forte criminalidade e intenso tráfico de drogas. A de Curvelo - com 15.000km2, 12

Municípios, 170 mil habitantes, boa posição geográfica e extensa malha rodoviária -

passou por avanços. A de Capelinha - com 7 Municípios e 150 mil habitantes - é a

que enfrenta os maiores problemas: faltam recursos, e os efetivos da Companhia de

Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário são insuficientes.

Destacou que a monitoração de crimes violentos, como homicídios, tentativas de

homicídio e estupros, suscita preocupação. A adoção de metas na Risp de Curvelo só

chegou em 2009, e sua prática começou sob condições desfavoráveis: a estrutura

surgiu por desmembramento da região de Montes Claros, gerando reestruturações

nas Polícias Militar e Civil, bem como um passivo com alta criminalidade - 3o lugar

entre as Risps.

Relatou que os crimes violentos na Acisp de Curvelo diminuíram de 809 para 557

por semestre. Entre os primeiros trimestres de 2009 e de 2010, a redução foi de 46%.

A meta acordada era reduzir o número desses crimes em 8%. O número de crimes

violentos, que aumentou do primeiro para o segundo trimestre de 2009, caiu nos dois

últimos anos e estabilizou-se.

Soares mostrou que a curva de crimes violentos contra o patrimônio foi

descendente em 2009 e comparou esse dado com 2010, ressaltando a redução de

52%. Verificou-se aumento nos dois primeiros trimestres do ano passado, queda no
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terceiro e subida no último. Entre os primeiros trimestres de 2009 e de 2010,

constatou-se 48% de redução em vez dos 8% estabelecidos na meta.

Registrou, também, que, dos 150 homicídios cometidos no ano passado, 50

estavam relacionados ao uso de drogas e bebidas alcoólicas. Comparando-se os

primeiros trimestres de 2009 e de 2010, a redução do número de homicídios foi de

21%. A meta era 3,4% de redução. O desempenho da região ficou em 2o lugar. O

mesmo ocorreu com os crimes violentos: foi preciso buscar resultados.

O expositor ressaltou que o número de homicídios em Curvelo é bem menor que

em Pirapora e Sete Lagoas. No ano passado, houve um no primeiro trimestre, um no

segundo, cinco no terceiro e um no quarto. Nos primeiros trimestres de 2009 e de

2010, os índices foram iguais.

Chamou a atenção para o fato de que não adianta baixar índices criminais às

custas das liberdades individuais e públicas. Só uma polícia respeitosa é respeitada.

Esclareceu que há um projeto em implantação que estabelece o compromisso de

que, no final de 2010, 100% do efetivo local terá feito o curso de formação na 14a

Risp. Destacou outro ponto importante: a integração com a sociedade civil, por meio

da Polícia Comunitária. Sob esse aspecto, a região ainda pode melhorar muito. A

integração e o fortalecimento dos laços conjuntos precisam ser mais fortes na base.

Soares apontou a importância do Programa Educacional de Resistência às Drogas

e à Violência - Proerd -, de sentido educacional e com resultados práticos, que

permite à Polícia Militar capacitar instrutores para atingir preventivamente pré-

adolescentes na escola. O Proerd atende a 34 Municípios. Em 2010, 68 militares

serão capacitados. De 2007 para cá, foram habilitados 63 mil alunos. A meta é atingir

100%.

O Delegado Valmir de Paula informou que a Risp do 14º Departamento é composta

por cinco regionais, abarcando 58 Municípios, com população aproximada de 1

milhão de habitantes. São 40 Delegados, 71 Escrivães, 160 Agentes de Polícia, 26

Peritos, 17 Médicos-Legistas e 8 policiais administrativos. O número de funcionários

está assim distribuído: 72 em Curvelo, 61 em Diamantina, 91 em Sete Lagoas, 55 em

Capelinha e 47 em Pirapora.

Relatou que, no primeiro trimestre, a meta da Risp era de 1.067 inquéritos policiais,



____________________________________________________________________________
614

tendo sido concluídos 2.306. No caso específico de Curvelo, foram 129 inquéritos em

janeiro, 102 em fevereiro e 83 no período que se seguiu. Como a meta a ser atingida

é de 85, há déficit de apenas 2. Segundo o Delegado, o problema mais grave é a falta

de efetivo. Na Delegacia Regional, uma empresa procura acelerar o procedimento

para evitar a demora na digitação e no envio dos dados para Belo Horizonte.

Valmir de Paula afirmou, ainda, que, em relação aos Termos Circunstanciados de

Ocorrência - TCOs -, a Risp está em 2º lugar. A área de Curvelo abrange 11 cidades,

4 Comarcas e 75 mil habitantes. Apesar de haver um Delegado Regional e quatro

Delegados de Polícia, no momento só três estão em atividade. Dos 21 Agentes, só é

possível alocar 10 na Inspetoria. Quanto ao sistema carcerário, houve grande

melhoria com a atuação da Suapi. Todavia, de acordo com ele, é preciso estender a

experiência para Três Marias, Buenópolis e Corinto.

O Subten. PM Élcio informou que o Comando de Bombeiros, na região de Curvelo,

abrange 17 Municípios distantes entre si. O funcionamento é garantido com a ajuda

de pessoal municipal. As ocorrências graves exigem a presença da corporação. A

demanda é grande: além de vistorias, há quase oito resgates por dia. As BRs 040 e

135 apresentam intenso fluxo de veículos, com muitos acidentes e atropelamentos.

Roberta Santos declarou que, no presídio de Curvelo, há 3 Diretores, 3 funcionários

administrativos, 46 Agentes Penitenciários, 2 Assistentes Sociais, 1 Psicóloga e 3

Auxiliares de Enfermagem. Faltam encarregados de serviços gerais. Dos 183

detentos, 72 são condenados - sendo 22 no regime fechado, 29 no aberto, e 21 no

semiaberto -, 109 são provisórios, e 2 são menores. Os presos assistem a cultos

religiosos e trabalham na unidade ou fora dela. No entanto, faltam Agentes para a

escolta.

O Ten.-Cel. PM Ernest Soares defendeu a redução da criminalidade sem que as

liberdades individuais sejam lesadas. Ele apontou como principais desafios: a

construção da sede da Risp em Curvelo; a implantação das áreas integradas - Aisps -

; a maior aproximação com o Ministério Público, o Judiciário, os Executivos locais e

os Legislativos Municipais; o estreitamento do relacionamento com o Corpo de

Bombeiros; a ampliação dos Conseps e das Apacs; a retirada completa das Polícias

do trabalho de guarda nas cadeias públicas; a melhor estruturação logística e o
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aumento dos efetivos das instituições de segurança pública; e a integração com a

Polícia Federal.

Robinson Brasilino externou a preocupação da Polícia Federal com o trabalho

conjunto das forças de segurança, com a superação do distanciamento na base e

com os trabalhos integrados. Segundo ele, a principal dinâmica a ser adotada é a

união, com integração e informação. A polícia deve trabalhar na prevenção do crime,

analisando-o para eliminar suas causas e consequências, estudando cientificamente

sua dinâmica e seu desenvolvimento, além de planejar a atividade em cada região.

Ademais, é preciso superar a carência de efetivo.

O expositor afirmou que o uso de bebida alcoólica no trânsito, o consumo de drogas

e a violência contra a mulher são fatores que estão na base dos latrocínios, dos

estupros e dos crimes contra as crianças. Para contê-los, propôs leis mais severas e

aumento dos gastos com a prevenção, mas ressaltou que os demais crimes têm

causas diferentes.

Larissa Amaral manifestou preocupação em tratar a segurança pública como um

todo. Rejeitou o trabalho exclusivo com repressão. Valorizou a prova e o depois, o

devido processo legal, a ressocialização no cumprimento da pena e o combate à

reincidência. Disse que o Boletim de Ocorrência - BO - é importante para colher

dados, investigar, decidir sobre a ação penal e lastrear a eventual condenação.

Afirmou que há trabalho conjunto para acelerar os inquéritos policiais, ressaltando

que o Ministério Público está em dia com seu trabalho, mas o pequeno número de

Delegados estrangula o processo: o Judiciário como um todo não consegue atender a

demanda.

Segundo ela, como o tráfico e o uso de drogas são gritantes, a Polícia Militar vem

realizando prisões em flagrante e gerando aumento vertiginoso do número de réus, o

que indica a necessidade urgente de que se faça um trabalho especial com os

usuários: além da recuperação, devem-se criar alternativas econômico-sociais. Trata-

se de abordar todos os sistemas, integrar os adolescentes no mundo legal e afastá-

los da criminalidade.

A Promotora de Justiça defendeu a ideia de que a preocupação não deve se

restringir às metas, mas alcançar também a qualidade com que essas metas são
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atingidas. Só efetivos em número adequado garantirão investigações no inquérito,

darão respaldo a eventuais condenações e manterão prisões. Ademais, o problema

continua: é preciso acompanhar o traficante preso e sua família. Nesse aspecto, são

fundamentais a construção da Apac local e a execução de projetos que integrem os

detentos ao processo laboral.

Dilcea Sampaio destacou que o fator econômico deve ser considerado, pois, como

os pais necessitam trabalhar, os filhos acabam ficando desamparados. Ela insistiu em

que a escola, além de ensinar, deve incutir valores. Disse que o exemplo do Proerd é

importante e, por fim, reivindicou que as escolas sejam protegidas das frequentes

depredações.

O Maj. PM Ricardo Eugênio lembrou que o Corpo de Bombeiros também quer fazer

parte da solução, apesar de ainda necessitar crescer em logística e em número de

servidores. Disse que 18 Municípios são atendidos por apenas 27 militares e chamou

a atenção para o fato de que essa insuficiência se acentua no período de estiagem,

quando aumenta o risco de incêndios. Afirmou, no entanto, que, apesar da carência

de efetivo, o Corpo de Bombeiros está à disposição da sociedade e pronto a se

integrar.

II. 2 - Discussão

Maurício Gabriel Diniz defendeu o ponto de vista de que não se conseguem

resultados sem alterar a lei. A falta de uma distinção objetiva entre usuário e

traficante vem transformando os presídios em casas de recuperação forçada de

usuários de drogas, pois os grandes traficantes não são presos. Para ele, falar em

combate às drogas sem investigar sua origem é uma inconsequência. Criticou a Lei

de Execução Penal Federal, que permite interpretação dúbia: alguns acham que o

preso no regime semiaberto não precisa cumprir o critério objetivo de 1/6 da pena

para ter emprego; outros, que deve cumprir 1/6 da pena na Justiça local. Nos

Tribunais, Desembargadores e Câmaras adotam ora um critério, ora outro. Segundo

ele, esse é o motivo de, em um universo de quase 200 presos no Município, apenas

sete terem sido autorizados a trabalhar. Os quatro em regime semiaberto necessitam

de escolta, mas não há pessoal nem para os que se encontram no presídio. Ainda de

acordo com Maurício Diniz, as indefinições sobre a situação dos presos fazem os
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advogados viverem as inseguranças das famílias, especialmente das mais pobres.

No Presídio de Curvelo não há um advogado sequer para defender o detento. Os

presos têm medo e os familiares são acanhados. O Ministério Público está mais

distante e não dispõe de tempo. Faz-se necessária a existência de um órgão,

independente da Direção do Presídio, fiscalizador do sistema prisional. Ele registrou

que, pela primeira vez, falta um diretor com a competência necessária. As famílias

saem de longe e deixam de comer para visitar seus parentes, mas não conseguem

fazê-lo, porque há punições sem critério ou justificativa aos detentos. Os familiares

dos presos precisam de porta-voz e de atendimento sem arrogância.

Larissa Amaral, ressalvando não ser a titular da Promotoria da Infância e da

Juventude de Curvelo, esclareceu que os menores ficam em cela separada,

requisitada pelo Poder Judiciário, com medidas de internação e prazos rigorosamente

cumpridos. Quanto aos presos provisórios, falou que essas informações cabem ao

Poder Judiciário. Informou que, em até cinco dias após a chegada do inquérito

policial, a denúncia fica pronta. Quando há excesso de prazo, o Ministério Público

pede relaxamento de prisão. Têm ocorrido muitas prisões na comarca e existem

controvérsias sobre a lei de tóxicos. O Tribunal de Justiça fixou a prisão provisória em

180 dias. O Ministério Público cumpre os princípios do Estado Democrático de Direito

e os prazos da relação penal. Segundo ela, os presos encaminham cartas à

Secretaria do Poder Judiciário. Não há, porém, pessoal suficiente para fazer a juntada

e movimentar os processos de modo que cheguem rápido ao Ministério Público e

sejam encaminhados, conclusos, ao Juiz responsável pelo benefício. Há muitas

falhas na execução de penas, o que prejudica o próprio sistema penitenciário, que

precisa de rotatividade. A informatização padronizará e agilizará o processo. Quanto

aos prazos de prisão provisória, Larissa Amaral disse poder afirmar apenas que o

Ministério Público os cumpre, dentro de suas atribuições, na denúncia e nas

alegações finais. Sobre a situação dos presos provisórios, esclareceu que só o Poder

Judiciário pode fornecer dados específicos. Quando há excesso, o relaxamento é

pedido. Ela destacou ainda a falta de Defensor Público na Comarca.

O Ten.-Cel. Jordão Bueno citou casos de infratores que já passaram várias vezes

pelas mãos do Estado, independentemente das políticas adotadas, dos processos
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judiciais, do sistema de execução penal ou da gravidade dos crimes. De acordo com

ele, dever-se-ia observar o art. 1º da Lei de Execução Penal Federal, que afirma ser o

propósito da pena a ressocialização do condenado. As cadeias viraram depósitos de

passagem. Pediu, ainda, investimentos urgentes na ressocialização dos presos, a fim

de que saiam do sistema prisional melhores. Trata-se de providência positiva para as

pessoas, as famílias e a sociedade, evitando-se gastos e mortes. Não é fácil para o

Judiciário, a Polícia Civil e a Polícia Militar lidar com o mesmo preso inúmeras vezes.

O detento acabará cometendo crimes mais graves.

José Geraldo apoiou as críticas à Lei de Execução Penal. A Subseção da OAB-MG

em Curvelo observou que, além de registrar ideias no papel, é preciso colocá-las em

prática. Não basta superlotar cadeias: é necessário buscar a realidade dos detentos.

Que o Estado, por meio de um departamento social, assista o preso e alcance sua

família.

Hormezinda Rocha frisou a importância da imprensa local, que tem o sotaque da

cidade. Citou a parceria da Amirt com o Ministério Público na divulgação do Disque

Denúncia e pôs as emissoras locais à disposição para campanhas preventivas em

mídia regional.

O Maj. Aguiar informou que existem 2.300km de rodovias estaduais e federais. A

Companhia de Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário cuida de 58 Municípios, apesar

de contar apenas com 157 pessoas. Só com mais efetivo haverá policiamento geral e

permanente. Na região de Curvelo, as principais causas de acidentes e

atropelamentos são: falta de atenção ao volante, animais na pista, má iluminação nas

áreas urbanas, embriaguez e ultrapassagens acima do limite permitido. Há também

furtos de carga.

Robinson Brasilino esclareceu que a circunscrição da Polícia Federal vai de Belo

Horizonte a Corinto, incluindo Diamantina. Apoiou a proposta de reunião em Belo

Horizonte com os Comandantes da Risp e os Delegados para discutir o tráfico local e

suas ligações.

Roberta Santos informou que os dois adolescentes que estão no presídio são de

Três Marias. Disse que a Promotora da Infância e da Juventude preferiu a

preservação de seus elos familiares. Foi construída uma cela capaz de atender a
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quatro adolescentes. Quanto às visitas sociais, falou que são regulamentadas pelo

Procedimento Operacional Padrão. Às vezes, há constrangimentos, mas são

inevitáveis. A revista é minuciosa quando há suspeita de material ilícito, caso em que

o visitante é convidado ao “teste no banquinho”. Se se recusar, seu acesso à unidade

pode ser bloqueado.

Valmir de Paula destacou que a Polícia Civil ainda cuida de presos em várias

cidades.

O Ten.-Cel. Bueno informou que, em Diamantina, com 115 presos recolhidos, e no

Serro, com 57, não há presença da Suapi. Reivindicou prioridade para essas cidades,

que fazem parte do Circuito da Estrada Real e têm potencial turístico. Ressaltou que

os policiais militares e civis empregados na cadeia pública fazem falta à segurança da

comunidade.

Robinson Brasilino relatou que sua Delegacia Fazendária, com mais de 20

Delegados, abarca 60% a 70% dos inquéritos da Polícia Federal. Mesmo sem

condições de estar em todos os Municípios, o trabalho de 2009 já foi todo

encaminhado, seja abrindo inquérito policial, seja remetendo-o à Corregedoria. A

Delegacia de Meio Ambiente atua com o mesmo propósito.

O Maj. Aguiar disse que na prisão de pessoas envolvidas em mineração ilegal, há

também trabalho preventivo, a fim de se legalizarem os garimpos. Em Curvelo e nos

Municípios vizinhos, a extração continua, em parte, irregular. Segundo ele, se todas

as ocorrências forem encaminhadas a Delegacias da Polícia Federal em Montes

Claros ou Belo Horizonte, a demanda não será atendida. Lembrou que, em relação à

presença de equinos e bovinos em rodovias, a competência é do DER em parceria

com a Polícia Militar e afirmou que o problema maior é nas áreas urbanas, onde

animais pastam nas margens das estradas. Nesse caso, a competência é dos

Municípios. Há convênios em andamento, que preveem medidas preventivas e, caso

necessário, repressivas. Informou também que a escola onde será instalada a sede

da 14ª Companhia de Meio Ambiente e Trânsito está sendo reformada pela Polícia

Militar com o trabalho de 12 presos.

José Maria Silva reivindicou investimentos do governo estadual em segurança.

Segundo ele, a Prefeitura do Município cede funcionários às Polícias Civil e Militar, ao
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fórum, à Emater e ao IMA. Disse que, sendo a cadeia pública de Curvelo inadequada,

faz-se urgente a escolha de um local para a construção da Apac.

Roberta Santos afirmou que a liberação de verba governamental para a construção

de Apacs pressupõe um ano de funcionamento provisório. Logo, precisa-se de sede

provisória. Propôs que o presídio seja transferido, cedendo lugar à Apac. Esclareceu

que foram construídas celas para separar os presos provisórios dos condenados, pois

são dois grupos que encaram a vida prisional de forma distinta.

II. 3 - Encaminhamentos aprovados:

a) ofício ao Secretário de Defesa Social, pedindo as seguintes providências

relativas à região de Curvelo: implantar Áreas Integradas de Segurança Pública –

Aisps – na região; construir a sede da 14ª Risp; melhorar a estrutura e aumentar o

efetivo do Corpo de Bombeiros, bem como fazer coincidir o rol de Municípios

abrangidos pelas estruturas da corporação e das Risps; ampliar a estrutura da Polícia

Civil e seu efetivo; construir mais celas no presídio, visando separar os presos

provisórios dos demais; ampliar o quadro de Agentes Penitenciários, especialmente

em Diamantina e no Serro, com vistas a retirar as Polícias Militar e Civil do trabalho

de guarda nas cadeias públicas; aumentar o número de Apacs na região; melhorar a

estrutura e aumentar o efetivo da 14a Companhia da Polícia Militar Independente de

Meio Ambiente e Trânsito;

b) ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça, solicitando informações sobre a

situação dos presos provisórios na Comarca de Curvelo;

c) ofício ao Presidente da Cemig e aos Prefeitos de Várzea da Palma e Lassance,

solicitando seja instalada iluminação adequada no trecho da Rodovia MG-496 que

passa nas áreas urbanas desses Municípios;

d) ofício ao Governador do Estado, solicitando seja implantada instituição para o

tratamento de dependentes químicos na região de Curvelo;

e) ofício à Promotoria da Infância e da Juventude da Comarca de Curvelo e ao

Diretor do presídio local, solicitando informação sobre a situação dos adolescentes

que se encontram na unidade;

f) ofício à Corregedoria do Sistema Prisional, solicitando seja averiguada a situação

em que se encontra o Presídio de Curvelo, especialmente no que se refere ao trato
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com os familiares dos detentos.

III - Principais pontos abordados

III. 1 - Criminalidade:

a) a maior preocupação na Risp são os crimes violentos, como homicídios,

tentativas de homicídios e estupros;

b) cerca de 1/3 dos homicídios tem relação com drogas e bebidas alcoólicas;

c) a Acisp de Sete Lagoas concentra a criminalidade violenta, inclusive o tráfico de

drogas;

d) o número de homicídios em Curvelo é menor que em Pirapora e Sete Lagoas;

e) ocorrem furtos de carga em trechos urbanos de estradas;

f) há mineração ilegal, especialmente de cristais.

III. 2 - Resultados positivos:

a) integração do trabalho das Polícias;

b) avanço na gestão da segurança pública após a coincidência entre as áreas

territoriais das Polícias Civil e Militar;

c) integração da Polícia Militar com a sociedade civil por meio da Polícia

Comunitária;

d) melhoria no sistema carcerário após a atuação da Suapi;

e) cumprimento rigoroso dos prazos processuais pelo Ministério Público;

f) bom desempenho da Risp em número de TCOs;

g) progresso na Acisp de Curvelo nos últimos anos, com diminuição dos crimes

violentos, dos crimes violentos contra o patrimônio e dos homicídios;

h) preocupação da Polícia Militar em baixar a criminalidade respeitando os direitos

humanos;

i) êxitos obtidos pelo Proerd na prevenção junto a pré-adolescentes na escola;

j) investimentos da Prefeitura de Curvelo em esportes e na parceria com a polícia.

III. 3 - Problemas:

a) existência de campo fértil para a violência entre os adolescentes;

b) vastidão da 14ª Risp, o que torna difícil cobrir integralmente a área;

c) insuficiência de efetivos das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros

como o problema mais grave;
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d) a Acisp de Capelinha apresenta a maior defasagem de recursos e efetivos;

e) demanda muito grande pelo Corpo de Bombeiros;

f) aumento considerável do risco de incêndios durante a estiagem;

g) necessidade de implantação de logística para o melhor funcionamento do Corpo

de Bombeiros;

h) número insuficiente de Agentes Penitenciários para a escolta de presos;

i) transformação dos presídios em casas de recuperação forçada de usuários de

drogas;

j) interpretações dúbias da Lei de Execução Penal Federal quanto aos regimes de

cumprimento de pena;

k) presença de dois adolescentes no presídio de Curvelo;

l) excesso de presos provisórios, o que acaba fazendo com que as cadeias

funcionem como depósitos de passagem;

m) falta de Defensor Público na Comarca;

n) tendência ao colapso se todas as ocorrências da alçada federal forem

encaminhadas às Delegacias da Polícia Federal.

III. 4 - Carências a serem supridas:

a) implantar Aisps para a efetiva articulação das Polícias;

b) intensificar a cooperação entre as Polícias, na base;

c) aproximar as Polícias dos Executivos e dos Legislativos municipais, do Ministério

Público e do Judiciário;

d) integrar as Polícias Civil e Militar com a Polícia Federal;

e) melhorar a integração entre as atividades desempenhadas pelas Polícias e pelo

Corpo de Bombeiros;

f) construir a sede da Risp em Curvelo;

g) implantar instituição para tratamento de dependentes químicos;

h) ampliar o número de Conseps e Apacs;

i) retirar completamente as Polícias da guarda de presos nas cadeias públicas;

j) aumentar os efetivos das instituições de segurança pública;

k) melhorar a logística e aumentar o efetivo do Corpo de Bombeiros;

l) implantar órgão para atender demandas de presos e familiares;
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m) aplicar o art. 1º da Lei de Execução Penal Federal, que afirma o propósito de

ressocialização;

n) mobilizar as emissoras locais para campanhas preventivas em mídia regional;

o) promover reunião em Belo Horizonte com os Comandantes da Risp e os

Delegados para discutir o tráfico local e suas ligações;

p) melhorar o investimento do governo estadual na área de segurança em Curvelo.

Vespasiano, 17/5/2010

I - Apresentação

Em 17/5/2010, realizou-se na Câmara Municipal de Vespasiano a 13ª Reunião

Ordinária da Comissão de Segurança Pública. A reunião teve por objetivo debater a

segurança pública na 3ª Região Integrada de Segurança Pública – Risp.

Participaram da reunião os Deputados João Leite, que a presidiu, Maria Tereza

Lara e Rômulo Veneroso. Também compuseram a mesa as seguintes autoridades:

Cel. Aryone Juarez de Almeida Júnior, Comandante da 3ª Região de Polícia Militar,

representando o Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais; Elcides José

Batista Guimarães, Delegado Chefe do Departamento de Polícia Civil de Vespasiano,

representando o Chefe de Polícia Civil; Daniel de Oliveira, Promotor de Justiça da

Comarca de Vespasiano, representando o Procurador-Geral de Justiça; Vereadora

Ana Ferreira Neves da Rocha, Presidente da Câmara Municipal de Vespasiano; Ten.-

Cel. Cláudia Araújo Romualdo, Comandante do 36º Batalhão de Polícia Militar; Maria

Heloísa Vieira, Assessora da Gerência Regional de Saúde em Vespasiano; e Ana

Glaura, Delegada Regional de Vespasiano.

II - Desenvolvimento da reunião

II. 1 - Exposições

 A reunião foi aberta pelo Presidente da Comissão, que realizou breve exposição

sobre o histórico e a finalidade do evento. Em seguida, falou a Presidente da Câmara

local, que reconheceu a importância da reunião, colocando o Legislativo municipal à

disposição da Assembleia Legislativa e defendendo a participação efetiva de todos no

evento.

O Cel. Aryone Almeida Jr., Comandante da 3ª RPM, salientou as peculiaridades da

região, que conta Municípios muito heterogêneos e em franco processo de
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crescimento. O militar apresentou dados referentes à segurança pública na região,

entre os quais a queda de 5,11% na criminalidade violenta, entre 2008 e 2009.

Relativamente ao primeiro quadrimestre de 2010, a comparação com o mesmo

período de 2009 revela queda de 4,04%. Houve ainda decréscimo de 2,58% na taxa

de homicídios, com aumento significativo, todavia, na região de Ouro Preto, da ordem

de 77%. Há algum desvio nos dados por causa da classificação do crime de estupro,

cuja tipificação foi alterada na lei penal, com ampliação dos casos por ela abrangidos.

O comandante informa ainda que a estrutura administrativa das unidades da PMMG

na região sofreu algumas modificações e foi redimensionada para melhor

atendimento à demanda, inclusive com redução de 16% no quadro de pessoal, o que

constitui um problema que somente será solucionado com a admissão de novos

concursados. Ele citou a importância da prevenção criminal na região, incluindo

iniciativas como as redes de vizinhos protegidos, campanhas educativas, base

comunitária móvel e projetos envolvendo os jovens como o Jovens Construindo a

Cidadania, o Proerd, e o Grupo Especial de Atendimento à Criança e ao Adolescente

em Risco – Geacar. Assinalou também a necessidade de criação de patrulhas rurais

e de ampliação das companhias de tático móvel, bem como destacou o significativo

contingente de presos existente na Risp, sob responsabilidade da Suapi, que tem

atuado em conjunto com as Polícias. Defendeu, enfim, uma ação coordenada dos

órgãos de defesa social com o Poder Judiciário e o Ministério Público.

O Delegado Elcides Guimarães apresentou dados sobre a organização da Risp,

que é composta por 22 Municípios e 31 Aisps. Informou que há Delegados de Polícia

em todas as comarcas da região, assim como abordou, detalhadamente, a estrutura

do 3º Departamento de Polícia Civil e de cada uma das delegacias regionais que o

compõem. Segundo o Delegado, os indicadores de criminalidade na região têm

melhorado nos últimos anos, embora existam problemas pontuais, especialmente nas

delegacias de Sabará, Nova Lima e Ouro preto, nas quais ainda não há delegacias de

plantão. Ele afirmou que há carência de pessoal, com alguns Municípios sem

Delegados e Escrivães, embora no último concurso público tenham sido designados

48 novos servidores para a região, os quais foram distribuídos com observância de

critérios de população e índices de criminalidade. Citou, porém, que os dados
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relativos ao primeiro quadrimestre de 2010 são bastante favoráveis, com redução de

37% na taxa de homicídios e 26% na de tentativas de homicídio. Corroborando a

observação feita pelo Cel. Aryone, lembrou que houve aumento apenas nos casos de

estupro, devido a mudança na tipificação penal. Entre as principais inovações

implementadas, foram mencionados os núcleos de mediação de conflitos, em

funcionamento em Vespasiano e Santa Luzia, que trabalham com ocorrências de

crimes de pequeno potencial ofensivo e que devem ser implantados em toda a Risp.

O Promotor Daniel de Oliveira expôs os principais problemas enfrentados pelos

sistema de justiça criminal na região, especialmente na Comarca de Vespasiano. O

“parquet” ressaltou a falta de estrutura das Polícias, do Ministério Público, do

Judiciário e da Defensoria Pública como um obstáculo à realização da segurança da

sociedade. Evidenciou dados acerca desse problema, entre os quais a existência de

1800 processos conclusos na Vara Criminal de Vespasiano, pois, apesar da

realização de audiências diárias, das 13h30min às 18 horas, “a pauta caminha para

2013”. Ele constata o excesso de trabalho naquela Vara, que é insuficiente para a

demanda atendida, recordando que a situação tende a se agravar, porque a Juíza

titular se afastará em breve, no gozo de licença-maternidade, sem que haja a

perspectiva da designação de um Juiz para substituí-la. Lembra, ademais, que o

mesmo problema é sentido no Ministério Público e na Defensoria Pública, esta sem

qualquer Defensor na Comarca, aquele com o pedido negado pela Corregedoria do

MP de envio de um promotor cooperador. Nesse contexto, acentua-se a morosidade

da justiça criminal, com processos se avolumando nas Varas Criminal e da Infância e

Juventude, além de júris que somente são realizados de 3 a 5 anos após a ocorrência

do crime, muitas vezes sem testemunhas, vítimas de ameaças dos réus. Além disso,

presos provisórios de alta periculosidade são soltos por excesso de prazo, inclusive

porque a simples designação de um advogado dativo, na falta do Defensor Público,

tem sido um processo demorado. Para o Promotor, o principal problema na região é o

tráfico de entorpecentes e a criminalidade a ele associada, como o homicídio, o furto

e o roubo. Ele lembrou que, embora a taxa de criminalidade esteja melhorarando na

região, há uma cifra negra, composta por ocorrências que escapam ao controle

estatal, algumas das quais são mencionadas informalmente, mas, por medo, não são
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formalizadas. Citou ainda o papel da sociedade na defesa social, assinalando, como

exemplo, sua presença, que ainda deixa a desejar, nos conselhos de políticas

públicas. Defendeu a realização de políticas sociais para a prevenção da

criminalidade e a recuperação da pessoa apenada, especialmente nos casos

vinculados às drogas. Apresentou, como demandas emergentes na comarca, a

necessidade de se assegurar um Juiz em substituição à Juíza que se licenciará, de

se instalar mais uma vara para atendimento ao elevado volume de processos, de se

garantir assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública, e de se adotar uma

estratégia cuidadosa para as saídas temporárias de presos, especialmente em

épocas de festas e eventos, nas quais é necessário um trabalho articulado entre

Ministério Público, Polícias, Judiciário e Comissão Técnica de Classificação, para

acompanhamento da medida. O Promotor defendeu, enfim, a necessidade de uma

mudança de postura por parte dos agentes estatais, na questão da defesa social,

salientando a importância dos mecanismos não judicializados de solução de conflitos.

Em sua perspectiva, o mau funcionamento da segurança pública e da justiça criminal

acarretam uma sociedade descrente na ação estatal.

A Ten.-Cel. Cláudia Araújo defendeu a necessidade de ação integrada entre os

órgãos de segurança pública e a sociedade, que pode participar através dos Conseps

e das associações de bairro. Enfatizou que as diversas etapas da ação estatal,

realizadas pela Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Judiciário e sistema

prisional, devem estar integradas, importando tanto a prevenção e a repressão

quanto a reinserção social do infrator. Recordou, também, a questão social, na qual

se inserem famílias vulnerabilizadas e escolas impotentes ante sua missão

institucional, fatos indissociáveis da segurança pública e que devem ser objeto dessa

integração. Segundo a policial, o índice de criminalidade na região do 36º BPM está

em queda, com a série histórica apresentando uma reversão, atingindo níveis

encontrados antes de 2007. Entre as estratégias de trabalho desenvolvidas, foi

mencionada a ação sobre alvos monitorados, que permite o acompanhamento de

pessoas reincidentes em crimes, com o objetivo de evitar novas situações de

violência e criminalidade. Ela destacou, além disso, o investimento que vem sendo

feito na melhoria da qualificação dos policiais militares e da responsabilização a que
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esses servidores estão sujeitos.

A delegada Ana Glaura apresentou dados sobre a Aisp 68, cuja instalação física

estava em fase de conclusão. Ressaltando a importância da integração entre as

Polícias, com apresentações periódicas na Igesp, citou algumas das principais

atividades desenvolvidas na unidade, como a mediação de conflitos, a operação

presença, o monitoramento de alvos, o trabalho com informações, além do

investimento em qualificação dos servidores, mediante cursos oferecidos pela

Academia de Polícia.

II. 2 - Discussão

Ronaldo Silvestre, presidente do Consep da região de Santa Clara, abordou a

necessidade de restaurar a Defensoria Pública em Vespasiano, assim como tratou da

atuação dos 3 Conseps existentes na cidade, enfatizando a importância das reuniões

desses conselhos com as Polícias. Reivindicou mais apoio estatal para a organização

e funcionamento dos Conseps e para a criação dessas entidades em todos os

municípios da Risp. Solicitou ainda a criação de mais varas especializadas e

delegacias especializadas na Comarca, além do retorno da delegacia da mulher em

Vespasiano.

Elias Magalhães, presidente do Consep de Sabará, discorreu sobre o papel do

Consep como elo entre a sociedade e os órgãos estatais e realçou o trabalho

integrado do Conselho com as Polícias e com a Prefeitura Municipal de Sabará.

Destacou também a importância das políticas de atenção à criança e ao jovem e a

necessidade de fortalecer as Polícias Civil e Militar e o Ministério Público. Defendeu a

criação de uma delegacia especializada no atendimento ao jovem e a implantação de

um centro de internação para o adolescente que praticar ato infracional. Segundo ele,

a questão da segurança pública depende da participação de todos.

A Vereadora Adriana Lara, do Município de Vespasiano, afirmou que a questão da

segurança pública é um elemento importante no plano metropolitano de

desenvolvimento integrado, que está sendo elaborado. Para a parlamentar,

segurança pública não é só questão policial, mas política dotada de abrangência

maior, a envolver sociedade e todos os Poderes do Estado. Ela destacou que

segurança depende de políticas sociais e chamou a atenção para os problemas
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recente vividos pela região, decorrentes de mudanças em seu perfil demográfico,

devido, por exemplo, à construção do centro administrativo. Discutiu ainda problemas

de funcionamento dos conselhos municipais de políticas públicas, a ausência da

Defensoria Pública em Vespasiano e a relação entre Estado e Município na defesa

social, na qual se destaca a assunção de despesas dos órgãos estaduais de

segurança pública pelos Municípios.

Gilmar Ávila, do Movimento Pró-Deficiente, cobrou medidas efetivas para resolver o

problema da segurança pública em Vespasiano. Cyro Wander, relatou os bons

serviços prestados pelos Estados, pelas Polícias e pelo Ministério Público e defendeu

medidas para melhorar a estrutura do Centro de Referência de Penas Alternativas da

comarca e a revisão da lei trabalhista, para possibilitar o trabalho do adolescente.

Marconi Daher, Secretário de Governo de Capim Branco, elogiou o trabalho das

Polícias e abordou necessidades específicas de Capim Branco.

Júlio César Fernandes, da Associação Espaço Sociocultural de Diadorim, abordou

a função da sociedade civil na segurança pública, a necessidade da Defensoria

Pública em Vespasiano e de aprimoramento da política de educação. Para ele o

grande desafio envolve a relação entre indivíduo e sociedade.

Gesinei Campos, Assessor da Presidência da Câmara Municipal de Vespasiano,

também reivindicou a estruturação da Defensoria Pública na Comarca, recordando

que os advogados dativos não têm motivação para realizar a assistência judiciária

porque não recebem honorários. Cuidou, ainda, a necessidade de priorizar a questão

preventiva no âmbito da segurança pública, com mais investimentos em políticas

sociais.

Ana Maria, do Núcleo de Prevenção à Criminalidade de Vespasiano, reivindicou a

instalação da Defensoria Pública em Vespasiano e apresentou interesse pelas

experiências de mediação de conflitos e pela atuação do Gecar. Discutiu, também, a

importância da criação de redes específicas de atendimento, defendendo políticas de

atenção à mulher e ao jovem infrator, que necessita de acolhida adequada.

O Vereador Ricardo Antunes, do Município de Sabará, explicou que os problemas

são semelhantes nos Município da Risp, com deficiências na estrutura do Judiciário,

da Defensoria Pública e das Polícias. Admitiu também a pertinência da questão
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metropolitana para a política de defesa social na Risp, designando como desafio a

elaboração de um planejamento público e de uma repartição orçamentária de

responsabilidades para atendimento à política de segurança pública na RMBH.

Edinaldo Soares de Souza, Presidente do PT de Vespasiano, reconheceu que a

abordagem policial tem melhorado e vem sendo realizada com qualidade, mas

criticou o fato de alguns registros de criminalidade não serem feitos, como boletins de

ocorrência que, eventualmente, são negados pelos policiais encarregados de formulá-

los.

Maria Sueli, da Associação dos Catadores e Recicladores Senhor Bom Jesus,

defendeu a prevenção social e o apoio à criança e ao jovem como prioridade para a

defesa social. Destacou também o relevante papel das Polícias Civil e Militar.

Gustavo Machado, da Secretaria de Esportes e da Juventude, defendeu a

instalação da Defensoria Pública na Comarca e uma ação dos órgãos de defesa

social focada não só no tráfico, mas no usuário de drogas. Para ele, a prioridade é

evitar que o jovem entre no mundo das drogas.

Alda Maria Salvador, do Consep 15 da Aisp 9, afirmou a prioridade da educação

para a segurança pública. Defendeu ainda que haja uma liame entre as políticas de

segurança, trânsito, infância e juventude, saúde e educação, por meio de seus órgãos

e entidades, e entre o Estado e os Municípios. Lembrou, enfim, da importância do uso

do telefone 181 para o combate ao crime via denúncias da comunidade.

Cristiana Diniz, do Conselho Estadual da Mulher, advogou a implementação do

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Vespasiano. Recordou o aumento das

denúncias de violência contra a mulher, derivado da aplicação da Lei Maria da Penha,

e relatou a experiência do Morro Alto, com o trabalho da Rede de Enfrentamento à

Violência Contra a Mulher e de Atenção à Violência Sexual.

O Cel. Aryone Almeida esclareceu a importância dada pela polícia ao crime de

ameaça, e a atenção dada pelas Polícias a esses registros, explicando que, muitas

vezes, o crime de ameaça leva ao homicídio e sua repressão previne um crime mais

grave. Quanto à cifra negra, ele concorda com as palavras do promotor, mas destaca

que há um trabalho para minimizá-la.

Os parlamentares presentes na reunião discutiram a questão da segurança pública
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na 3ª Risp. O Deputado Rômulo Veneroso teceu considerações gerais sobre o tema,

cobrou a participação do Executivo das localidades da Risp na reunião e reafirmou o

compromisso da Comissão com a política estadual de defesa social, esclarecendo

sobre os encaminhamentos que seriam realizados.

O Presidente da Comissão abordou a questão geográfica na 3ª Risp, questionando

eventuais problemas derivados de sua conformação heterogênea. Questionou ainda

a criminalidade associada à malha rodoviária da região e o déficit de atendimento da

PRF, bem como o número de acidentes ocorridos nessas rodovias. Também a

Deputada Maria Tereza Lara indagou sobre as rodovias da região. O Cel. Aryone

Almeida esclareceu as competências da PMMG em matéria ambiental e de trânsito,

na área da Risp, defendeu um acompanhamento mais sistemático para os problemas

do trânsito e prestou informações gerais sobre o tema.

A Deputada Maria Tereza falou sobre a importância do policiamento de eventos,

sobre a necessidade de planejamento das ações de segurança pública e lembrou que

a necessidade de investimentos na prevenção foi constatada na Conferência

Nacional de Segurança Pública, ocorrida em 2009. Sobre as deficiências da PRF,

afirmou que fará contato com o governo federal, cobrando medidas. A parlamentar

elogiou a melhoria na abordagem dos policiais aos jovens, citando o caso de Curvelo,

onde há o curso de direitos humanos para esses servidores. A Deputada questionou

o papel do Estado e da sociedade no tratamento do dependente químico e o

funcionamento do serviço penitenciário na região, que deveria incluir um tratamento

humanitário e condições de trabalho para o preso. Na sequência, o Presidente da

Comissão adicionou outros questionamentos, relativos ao funcionamento da Aisp

Morro Alto, à estrutura do Centro de Penas Alternativas no fórum da Comarca e à

possibilidade de estruturação de uma Comovec na região.

O Delegado Elcides Guimarães informou que o Presídio Regional de Vespasiano

está funcionando no seu limite máximo, até ultrapassando-o às vezes. Esclareceu

ainda que o Presídio de Lagoa Santa faz uma triagem e direciona os detentos para

uma unidade da Suapi. Indagado pelo Presidente da Comissão, informou que esses

presídios estão subordinados à Suapi, mas, na região, as cadeias públicas de

Jabuticatubas, Itabirito e Mariana ainda são administradas pela Polícia Civil, estando
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a última em situação problemática. Ele aduziu que não existe local para atendimento

a adolescentes infratores em Vespasiano, que são atendidos na unidade de Santa

Luzia, e que o mesmo problema ocorre em Nova Lima. Acrescentou que o

recolhimento de mulheres é feito pelo Ceresp Centro-Sul, de Belo Horizonte, e

esclareceu que a Aisp 68, do Morro Alto, já está instalada, mas que ainda há

problemas de logística, como na telefonia. Explicou também que, nas unidades

subordinadas à Suapi, normalmente existem 50 agentes para cada grupo de 100

presos, contando com toda estrutura de atendimento, inclusive profissionais da

saúde. Ele salientou a diferença desse trabalho desenvolvido pela Suapi para o que

antes era feito pela Polícia Civil, que não possuía qualquer preparo e estrutura para a

tarefa.

Um participante² lembrou ainda que um trabalho mais sistematizado no tratamento

da questão das drogas começa a ser realizado, no âmbito das Aisps, mediante Igesps

temáticas, envolvendo ampla participação social.

Finalizando, o Presidente sintetizou os principais encaminhamentos da reunião e

propôs uma visita da Comissão ao Presidente do Tribunal de Justiça, com a

finalidade de reivindicar a designação de um Juiz para substituir a Juíza titular da

Vara Criminal da Comarca de Vespasiano, durante o período em que a mesma ficará

em licença-maternidade. Propôs igual procedimento para a estruturação da

Defensoria Pública em Vespasiano. Manifestou, ainda, a preocupação dos membros

da Comissão com a questão das drogas. Discutiu, enfim, a importância da

implantação de sistema informatizado para agilizar os procedimentos da execução

penal, tendo como base a experiência desenvolvida por Ministério Público e Poder

Judiciário na Comarca de Governador Valadares, conforme relatado por comissão

especial da ALMG que funcionou em 2009.

II. 3 - Encaminhamentos aprovados:

a) ofício ao Comandante-Geral da PMMG solicitando-lhe informação e dados sobre

violência, criminalidade e acidentes de trânsito ocorridos nas rodovias sob

responsabilidade do poder público estadual, na área correspondente à 3ª Risp, com

sede em Vespasiano;

b) ofício ao Superintendente Regional da Polícia Rodoviária Federal em Minas



____________________________________________________________________________
632

Gerais solicitando-lhe informação e dados relativos à violência, criminalidade e

acidentes de trânsito ocorridos nas rodovias sob responsabilidade da Polícia

Rodoviária Federal, na área correspondente à 3ª Risp, sediada em Vespasiano;

c) ofício ao Secretário de Estado de Defesa Social solicitando-lhe medidas para

dotar o Centro de Penas Alternativas de Vespasiano de infraestrutura e serviços

adequados à sua finalidade, especialmente o fornecimento de alimentação para os

usuários;

d) ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

requerendo-lhe a designação de um Juiz substituto para responder pela Vara de

Execuções Criminais, da Comarca de Vespasiano, durante o período de licença-

maternidade da Juíza titular neste ano, tendo em vista a grande quantidade de

processos que tramitam na citada Vara;

e) ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

solicitando-lhe a instalação da 2ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de

Vespasiano, conforme previsto na Lei de Organização e Divisão Judiciária, com a

finalidade de atender à excessiva demanda existente na única vara de execução

criminal da Comarca;

f) ofício ao Defensor Público-Geral do Estado de Minas Gerais solicitando-lhe a

urgente designação de um Defensor Público para a Comarca de Vespasiano, tendo

em vista a inexistência de servidor dessa natureza e a grande demanda por

assistência judiciária verificada nessa Comarca;

g) ofício ao Secretário de Estado de Saúde solicitando-lhe informações e dados

constantes nos registros do Sistema Único de Saúde, relativos ao uso de drogas

ilícitas na área abrangida pela 3ª Risp, com sede em Vespasiano.

h) ofício ao Secretário de Estado de Defesa Social solicitando-lhe a instalação da

Comissão de Monitoramento de Eventos Esportivos e Culturais - Comovec - na 3ª

Risp.

i) ofício ao Secretário de Estado de Defesa Social solicitando-lhe a transferência

para a Suapi da gestão das cadeias públicas dos Municípios de Mariana e de Itabirito.

III - Principais Pontos Abordados

a) Na reunião foram evidenciados pontos importantes, a incidir sobre o perfil da
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criminalidade na região, problemas estruturais dos órgãos de defesa social,

especificidades regionais, e desempenho da política estadual de defesa social.

b) Entre os dados de criminalidade apresentados, verificou-se a relevância do

tráfico de drogas e de outros crimes a ele associados, especialmente furtos e roubos.

Os homicídios aparecem, também, como elemento importante nas posições

externadas na reunião. Segundo informações colhidas no evento, as taxas de

criminalidade na região têm diminuído nos últimos três anos, com exceção do crime

de estupro, cuja oscilação reflete não um comportamento social alterado, mas recente

mudança na tipificação penal.

c) Foram registradas melhorias nos órgãos de defesa social nos últimos anos, entre

as quais a integração das polícias e a ação coordenada dos vários órgãos da justiça

criminal. Também foram apresentados ações e projetos desenvolvidos pelos órgãos

de segurança pública, como o monitoramento de alvos, as redes de vizinhos

protegidos, as campanhas educativas, a base comunitária móvel, o Jovens

Construindo a Cidadania, o Proerd, e o Geacar.

d) Entre os problemas elencados, destacaram-se os relativos à gestão do sistema

prisional, à ausência de infraestrutura nos órgãos públicos do setor, o déficit de

atendimento da Polícia Rodoviária Federal e da Defensoria Pública e as limitações

operacionais do Ministério Público e do Poder Judiciário. Medidas para aperfeiçoar o

controle de eventos e para assegurar segurança nas rodovias da região foram citadas

como fundamentais.

e) A complexidade da questão metropolitana, envolvendo a política de defesa social

na região, também foi um item destacado na região, assim como a relação da

segurança pública com as peculiaridades decorrentes de mudanças demográficas

recentes e de especificidades da composição socioeconômica regional.

f) Houve consenso quanto à necessidade de participação da sociedade na política

pública de segurança, assim como de se trabalhar a prevenção da violência e da

criminalidade por meio de políticas sociais, principalmente as dirigidas ao jovem.

Contagem, 24/5/2010

I - Apresentação

Em 24/5/2010, realizou-se, na Câmara Municipal de Contagem, a 14ª Reunião
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Extraordinária da Comissão de Segurança Pública. Requerida pelos Deputados João

Leite, Presidente da Comissão, Maria Tereza Lara, Vice-Presidente, Rômulo

Veneroso e Tenente Lúcio, a reunião teve por objetivo debater a segurança pública

na 2ª Região Integrada de Segurança Pública – Risp.

Além dos Deputados João Leite, Maria Tereza Lara e Durval Ângelo, compuseram

a Mesa: Irineu Inácio da Silva, Presidente da Câmara Municipal; Luiz Cláudio de

Almeida Teodoro, Secretário Adjunto de Defesa Social do Município, representando a

Prefeita de Contagem; Elias Charbil Abdou Obeid, Juiz da Vara da Infância e da

Juventude do Município, representando o Presidente do Tribunal de Justiça do

Estado; Fernando Augusto Cipolini Lelo, Promotor de Justiça, representando o

Procurador-Geral de Justiça do Estado; Rodrigo Xavier da Silva, Assessor da

Superintendência de Integração da Secretaria de Estado de Defesa Social – Seds –,

representando o Secretário de Defesa Social; Rosângela Leonardo da Silva, Diretora

Educacional da Superintendência Regional de Ensino – Metropolitana B,

representando a Secretária de Estado de Educação; Maria da Glória Moraes, Diretora

do Centro Social Urbano do Eldorado, representando a Secretária de Estado de

Desenvolvimento Social; Anthero Drumond Júnior, Diretor da Gerência Regional de

Saúde de Belo Horizonte, representando o Secretário de Estado de Saúde; Cel. Irani

Avelar Saraiva, Comandante da 2ª Região da Polícia Militar, representando o

Comandante-Geral da Polícia Militar em Minas Gerais; Vânia Lúcia Godoi de Faria,

Chefe do 2º Departamento da Polícia Civil, representando o Chefe de Polícia Civil do

Estado; Cap. Paulo Enock Marques da Silva, da 3ª Companhia de Bombeiros

Militares de Contagem, representando o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros

Militar; e Cláudia Costa de Almeida, Defensora Pública, representando o Defensor

Público-Geral do Estado.

II - Desenvolvimento da reunião

II. 1 - Exposições e discussão

O Deputado João Leite, após declarar aberta a reunião, relatou brevemente as

visitas da Comissão de Segurança Pública a todas as Regiões Integradas de

Segurança Pública – Risps – do Estado. Noticiou a realização do fórum técnico sobre

segurança pública, a realizar-se em agosto, ocasião em que serão avaliados os
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relatórios consolidados dessas visitas, juntamente com os governos federal e

estadual, Tribunal de Justiça e Ministério Público. Comunicou, também, a posterior

publicação, pela ALMG, de um livro capaz de orientar o orçamento do Estado para o

próximo ano, bem como a revisão do PPAG.

O Vereador Irineu Inácio ressaltou a importância da parceria entre a ALMG e a

Câmara Municipal de Contagem no que diz respeito à segurança pública, questão

que tem afligido toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Observou que houve

melhorias nos últimos cinco anos, mas chamou a atenção para a necessidade de se

avançar no desenvolvimento da segurança pública no Estado.

O Cel. Irani Avelar salientou a parceria entre o 2º Departamento da Polícia Civil e a

2ª Região da Polícia Militar – 2ª RPM –, destacando que a integração existente entre

os órgãos é “clara, objetiva e importante”. Registrou, também, que a segurança

pública vai muito além do serviço das Polícias Militar e Civil, frisando a necessidade

de se envolverem outras pessoas, entidades e órgãos no debate do tema. Lembrou

ser a segurança dever do Estado e responsabilidade de todos, nos termos da

Constituição da República, motivo pelo qual a cobrança não deve recair somente

sobre a Polícia Militar. Segundo o expositor, o trabalho da Polícia Militar baseia-se em

números e no georreferenciamento e disse que considera os números da 2ª RPM

muito bons, por demonstrarem redução considerável na criminalidade. Afirmou que a

Polícia Militar lida com dados relativos a crimes violentos, crimes violentos contra o

patrimônio, armas apreendidas e operações, sendo traçadas metas para a redução

do número de crimes e para o aumento do número de operações. Explicou ainda que

os crimes considerados violentos são: estupro, tentado e consumado; homicídio,

tentado e consumado; roubo consumado; sequestro; cárcere privado; e extorsão

mediante sequestro. Apontou que houve queda de 17,96% no índice de crimes

violentos na região – número que considera bastante significativo –, esclarecendo

que os períodos utilizados para comparação foram os quatro primeiros meses de

2009 e de 2010. Informou que, em Contagem, houve queda de 21% no índice de

homicídios; de 22% no de homicídios tentados; e de 18% no de roubos consumados.

Declarou que houve um acréscimo considerável no número de operações

desenvolvidas na região, ressaltando o grande número de apreensões de armas de
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fogo. Em toda a região, são apreendidas mais de 300 armas de fogo por mês,

lembrando o expositor que a 2ª RPM e o 2º Departamento da Polícia Civil abrangem

17 Municípios.

Considerou que os Municípios que demandam maior preocupação são Contagem,

Betim, Ribeirão das Neves e Ibirité, mas que a queda nos índices de criminalidade em

todos os Municípios tem sido constante, refletindo a realidade do Estado. Quanto ao

número de ocorrências envolvendo adolescentes, relatou que, com o apoio do

Juizado da Infância e da Adolescência, o número de ocorrências em que

adolescentes figuram como autores diminuiu expressivamente na região. No entanto,

a quantidade de ocorrências em que eles aparecem como vítimas aumentou.

Vânia Lúcia Godoi apontou a existência de duas vertentes a serem seguidas para a

redução da criminalidade. A primeira refere-se à “sensação subjetiva”, que é a

presença ostensiva da Polícia Militar na rua. Esse é um fator preventivo. A segunda é

a continuidade dessa ação, que fica a cargo da Polícia Civil. Indicou Contagem,

especificamente, e Betim, em segundo lugar, como cidades estigmatizadas como

muito violentas no Estado. Mas chamou a atenção para o fato de que, a cada morte,

existem, em média, 500 a 1.000 ocorrências de furto, ameaça ou lesão corporal. Ou

seja, o número de ocorrências de crimes de menor potencial ofensivo é muito maior

do que o de crimes violentos. Esclareceu ainda que, somente na minoria dos crimes

violentos, torna-se possível saber de pronto a autoria. Na maioria deles, a Polícia Civil

necessita do depoimento de testemunhas, ou mesmo de denúncias anônimas, para

dar sequência às investigações e conseguir elucidar os crimes. Reconheceu que a

sociedade tem colaborado com a polícia e que o índice de crimes violentos tem

diminuído também em razão das denúncias da população. Afirmou que,

especificamente no Município de Contagem, houve grande redução dos números da

criminalidade, comparando-os com os de outras regiões do Estado. Citou também

Ribeirão das Neves, destacando que, apesar do estigma de ser um dos Municípios

mais violentos do Estado, hoje tem problemas pontuais de criminalidade, os quais

têm sido resolvidos pela polícia.

O Juiz Elias Charbil ressaltou que as punições a adolescentes, quando comparadas

àquelas aplicadas a maiores de idade, têm sido mais graves e mais céleres.
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Considerou ainda que a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Ministério Público têm

realizado um trabalho excelente na elucidação dos atos infracionais. Externou a

preocupação com o fato de a Delegacia de Orientação e Proteção à Criança e ao

Adolescente – Dopcad – não estar suportando o número de menores apreendidos.

Destacou a ausência de um centro de internação em Contagem, o que também

considera um problema. Chamou a atenção para o fato de as vagas para

adolescentes estarem surgindo de maneira lenta, sendo imperativo que esse

processo seja acelerado a fim de que o objetivo de reintegração desses adolescentes

à sociedade seja alcançado.

Fernando Augusto Cipolini registrou que o maior problema que o Ministério Público

enfrenta atualmente na Comarca de Contagem é o número excessivo de inquéritos e

processos em andamento. Externou então a necessidade de aumentar a quantidade

de Promotorias Criminais a fim de se dar uma resposta eficaz à criminalidade no

Município. Apontou o tráfico de drogas como a causa principal do grande número de

crimes cometidos na região, enfatizando a necessidade de participação da sociedade

para a elucidação desses delitos.

O Cap. Paulo Enock ressaltou que o Corpo de Bombeiros tem atuado em conjunto

com as Polícias Civil e Militar, tanto nas ocorrências ligadas a desastres quanto

naquelas de ordem preventiva. Indicou o grande número de rodovias existentes na

área, em contraposição ao pequeno efetivo do Corpo de Bombeiros e à escassez de

viaturas, como a principal dificuldade enfrentada na região. Externou preocupação

com relação à região de Várzea das Flores no que se refere aos constantes

incidentes, especialmente aos ocorridos na lagoa, e chamou a atenção para o fato de

que, em alguns pontos da lagoa, não havia condições mínimas de saúde, impedindo

operações nesses locais.

Cláudia Costa destacou que, durante o período de um ano e meio de atuação no

Tribunal do Júri da Comarca de Contagem, pôde verificar que 80% dos crimes

dolosos contra a vida tinham como causa o tráfico de drogas. Considerou, além disso,

que vários outros crimes ocorridos na comarca são provenientes do mesmo

problema, especialmente roubos e furtos, frisando a importância da atuação

preventiva na inibição do tráfico de drogas na região.
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Luiz Cláudio de Almeida considerou como função da Prefeitura a prevenção.

Informou que as Secretarias Municipais têm desenvolvido, de forma intersetorial,

vários projetos que têm alcançado índices satisfatórios na educação, na saúde e na

assistência social. Ressaltou o trabalho efetivado no Gabinete de Gestão Integrada,

criado em Contagem por meio do Programa Nacional de Segurança Pública com

Cidadania – Pronasci –, que trouxe para o Município investimentos do governo

federal na área de segurança. Relatou que são realizadas discussões periódicas

entre Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, autoridades do Judiciário e

representantes das Secretarias Estaduais e Municipais sobre projetos de prevenção e

atuação conjunta na cidade. Informou que a Guarda Municipal tem ajudado nas ações

preventivas, especialmente naquelas ligadas ao Corpo de Bombeiros, mas lembrou a

necessidade de um planejamento mais amplo. Segundo ele, são desenvolvidos

diversos programas de prevenção, como o Mulheres da Paz, com 300 mulheres que

se capacitam para ajudar suas comunidades na identificação de crianças e

adolescentes a serem encaminhados aos projetos de assistência. Citou o programa

Esporte e Lazer, que oferece oficinas relacionadas ao esporte e à cultura nas regiões

mais vulneráveis da cidade; o projeto de valorização dos agentes de segurança

pública e o Bolsa-Formação, em que são atendidos guardas municipais e policiais

militares e civis. Recordou ainda o projeto Fica Vivo – criado por meio de convênio

com o governo estadual – e a implementação de ações na região de Várzea das

Flores, em Nova Contagem. Reforçou a carência dos efetivos das Polícias Civil e

Militar e do Corpo de Bombeiros e destacou a necessidade da participação direta do

Estado para que esses órgãos tenham melhor infraestrutura.

Rosângela Leonardo registrou que tem sido realizado um trabalho educativo em

busca da redução da criminalidade, frisando a contribuição que os Conselhos

Tutelares e as Promotorias de Justiça têm dado para o alcance desse objetivo.

Anthero Drumond ressaltou a importância do fortalecimento, na sociedade, da

noção de responsabilidade compartilhada, bem como do desenvolvimento de ações

de assistência social como caminhos para a prevenção. Abordou a necessidade de

Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Sabará e outros grandes

Municípios da RMBH incentivarem a criação e o funcionamento de seus Conselhos
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Municipais de Política sobre Drogas. Externou sua preocupação quanto ao fato de o

Conselho da Capital encontrar-se inativo há mais de um ano e solicitou ao Presidente

desta Comissão que encaminhasse essa inquietação ao Prefeito de Belo Horizonte.

Discorreu sobre a importância da adequada utilização dos recursos destinados pelo

governo federal para a prevenção e o controle do uso do “crack” nos centros urbanos.

Destacou como áreas de atuação a capacitação dos profissionais responsáveis e o

tratamento dos usuários. Informou que, em pesquisa realizada pela Universidade de

São Paulo – USP –, verificou-se que 25% dos envolvidos com “crack” morrem em 5

anos, não pelo uso da substância, mas quase sempre devido à violência, que ele

apontou como a primeira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. O expositor

também manifestou preocupação em relação ao uso do álcool, que afirmou ser a

principal causa de morte em acidentes de trânsito.

O Deputado Durval Ângelo salientou a importância de vários projetos

implementados em Nova Contagem, como o Escola Aberta, o Mulheres da Paz – que

atende entre 2 mil a 3 mil pessoas em situação de risco –, e a Casa de Apoio – onde

se realiza um trabalho de beneficiamento do alho. Disse que houve queda

significativa nos índices de violência em Nova Contagem e considerou que esses

projetos contribuíram para tal redução.

Rodrigo Xavier lembrou a implementação do planejamento estratégico, por meio do

governo federal, para o enfrentamento das drogas e informou que está sendo

também organizado pelo governo do Estado um plano de prevenção do uso de

tóxicos. Falou que todas as considerações – em especial aquelas inerentes às

dificuldades enfrentadas pelas Polícias Civil e Militar, pelo Corpo de Bombeiros e pela

Defensoria Pública – serão levadas ao conhecimento do Secretário de Defesa Social.

Fernando Augusto Cipolini sugeriu a criação de uma Vara Especializada em

Tóxicos em Contagem devido à enorme quantidade de processos e inquéritos

relacionados ao tráfico de entorpecentes existente no Município. Relatou que, na 4ª

Vara de Contagem, 50% a 60% dos crimes estão ligados ao tráfico de drogas,

aparecendo, logo em seguida, os crimes patrimoniais. Esclareceu ainda que os

crimes contra o patrimônio têm, geralmente, conexão com o tráfico.

Cláudia Costa afirmou que a Defensoria Pública conta com aproximadamente 400
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Defensores, enquanto o Estado necessita de 1.200 desses profissionais. Segundo

ela, em Contagem existem três Defensores efetivos e dois cooperadores. Considerou,

por fim, a necessidade de valorização da Defensoria para a diminuição dos índices de

criminalidade.

Anthero Drumond, em resposta ao Presidente da Comissão, a respeito da

organização da política federal, estadual e municipal para o atendimento do usuário

de drogas, declarou que o Ministério da Saúde prevê o tratamento por meio dos

Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – Caps AD. Disse também haver

possibilidade de acolhimento do usuário nos serviços de urgência, nos casos de

abstinência e “overdose”, apesar de ser grande a carência na área. Informou que

existem 24 Caps em Minas Gerais e mais alguns em fase de implantação, admitindo

que esses Centros ainda são escassos no Estado. Defendeu ainda que o acolhimento

do usuário feito apenas por meio da implantação dos Caps é insuficiente e nem

sempre se aplica a todo tipo de tratamento. Esclareceu que, na grande maioria,

adota-se o tratamento-dia, salientando a necessidade da implementação dos Caps III

– para atendimento 24 horas –, principalmente junto às grandes populações, como

em Belo Horizonte, Contagem e Betim. Ressaltou a necessidade de discussão a

respeito da inclusão das comunidades terapêuticas na rede de tratamento dos

Municípios. Frisou a importância de se definir o papel de cada uma dessas

comunidades, sua forma de capacitação e as possibilidades de financiamento das

entidades.

Em resposta a questionamentos do Presidente da Comissão, o Cel. Irani Avelar

afirmou que existem vários Conselhos Municipais de Segurança Pública – Conseps –

em Contagem, esclarecendo, porém, que ainda há lugares em que precisam ser

criados novos Conseps. Disse que todos os que foram instalados partiram da

iniciativa das Polícias Militar e Civil e destacou ser grande o trabalho desenvolvido

pelos Comandantes de Companhias junto às associações comunitárias, as quais

considerou bastante ativas. Quanto às rodovias estaduais, informou que a 7ª

Companhia de Polícia Rodoviária é responsável pela Região Metropolitana e que não

há tropa especializada no policiamento de rodovias.

Sobre a situação no Bairro Estrela Dalva, relatou que, após um duplo homicídio
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ocorrido naquela área, foi observado que a comunidade encontrava-se muito afastada

do Estado, do Município e da Polícia Militar. Considerou que o trabalho de

aproximação da polícia com os moradores ficou aquém do necessário, mas informou

que as Polícias Militar e Civil se fizeram presentes, bem como foram efetivadas

operações e a prisão das pessoas que impuseram, em razão do tráfico de drogas,

toque de recolher àquela comunidade.

A Deputada Maria Tereza falou da importância de desarmar a sociedade, da

relevância do trabalho das Associações de Assistência e Proteção aos Condenados –

Apacs – e da necessidade de criação de centros de internação. Defendeu a

ampliação dos efetivos das Polícias e destacou que a inter-relação entre Betim,

Contagem e Belo Horizonte deve ser cada vez maior.

O Cel. Irani Avelar, em resposta a questão suscitada, reiterou que houve diminuição

da criminalidade em Contagem, ratificando a queda de aproximadamente 22,5% no

número de crimes violentos, frisando que, na região do Bairro Água Branca, a

redução nesse tipo de ocorrência chegou a 33%.

Gláucia Helena de Souza, Coordenadora Especial de Política para Mulheres da

Prefeitura de Contagem, salientou que o número de casas de acolhimento para

mulheres adolescentes usuárias de álcool e drogas é deficiente, ressaltando a

urgência de se resolver esse problema.

II. 2 - Encaminhamentos aprovados:

a) ofício à Sedese solicitando: expansão do programa Poupança Jovem em

Contagem, especialmente para as comunidades dos Bairros Estrela Dalva e São

Mateus; implantação em Contagem do programa Segundo Tempo, com o objetivo de

atender a jovens em situação de risco social;

b) ofício à Seds solicitando as seguintes providências relativas a Contagem:

implementação do programa Fica Vivo na região dos Bairros Estrela Dalva e São

Mateus; construção de um centro socioeducativo com o objetivo de atender aos

adolescentes infratores; implantação de uma Apac;

c) ofício à Secretaria de Educação solicitando a implantação de ensino médio

diurno em Contagem, de forma a atender os adolescentes, especialmente em horário

integral, evitando sua ociosidade e consequente envolvimento com a criminalidade;
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d) ofício à Subsecretaria de Políticas Antidrogas solicitando a ampliação do número

de vagas nas clínicas filiadas a comunidades terapêuticas, com vistas ao atendimento

de dependentes químicos em Contagem;

e) ofício ao Chefe de Polícia Civil solicitando a ampliação do efetivo e a melhoria da

infraestrutura da Polícia Civil no Município;

f) ofício ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar solicitando a

ampliação do efetivo da corporação em Contagem;

g) ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça solicitando providências para

construção de um novo fórum, tendo em vista a precariedade da edificação hoje

existente;

h) ofício ao Defensor Público-Geral do Estado solicitando a ampliação do número

de Defensores Públicos na Comarca de Contagem.

III - Principais pontos abordados.

III. 1 - Problemas:

a) os Municípios de Contagem, Betim, Ribeirão das Neves e Ibirité são

responsáveis pela maior preocupação quanto à criminalidade, com maior incidência

de crimes violentos;

b) na região, ocorrem, em média, de 500 a 1.000 crimes de menor potencial

ofensivo – como furto, ameaça ou lesão corporal – para cada morte;

c) as ocorrências em que adolescentes aparecem como vítimas têm aumentado na

região;

d) há excesso de menores apreendidos na Dopcad;

e) em Contagem não há um centro de internação;

f) o número de inquéritos e processos é excessivo no Município;

g) o número de Promotorias Criminais é insuficiente;

h) o tráfico de drogas é a principal causa do grande número de crimes dolosos

contra a vida, bem como de roubos e furtos, cometidos em Contagem;

i) as Polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros apresentam baixo número de

efetivos e infraestrutura deficiente;

j) a Comarca de Contagem carece de mais Defensores Públicos;

k) há dificuldades para o acolhimento de usuários de drogas nos serviços de
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urgência em casos de abstinência e “overdose”;

l) o número de casas de acolhimento para mulheres usuárias de álcool e drogas é

insuficiente.

III. 2 - Resultados positivos:

a) melhoria na gestão da segurança pública nos últimos cinco anos;

b) integração entre os órgãos do 2º Departamento da Polícia Civil e da 2ª Região da

Polícia Militar;

c) progresso nos projetos de prevenção à criminalidade resultante da atuação

conjunta da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do Judiciário e

das Secretarias Estaduais e Municipais;

d) queda de 17,96% no índice de crimes violentos na região, comparando-se os

quatro primeiros meses de 2009 e de 2010;

e) queda de 21% no número de homicídios, de 22% no de homicídios tentados e de

18% no de roubos consumados em Contagem;

f) acréscimo no número de operações desenvolvidas na região, com apreensão de

mais de 300 armas de fogo por mês;

g) crescente colaboração da sociedade, que tem contribuído, por meio de

denúncias, para a diminuição do número de crimes violentos;

h) redução na região das ocorrências em que adolescentes figuram como agentes;

i) auxílio da Guarda Municipal nas ações preventivas;

j) contribuição dos projetos sociais para a queda nos índices de violência em Nova

Contagem.

 III. 3 - Carências a serem supridas:

a) fortalecer na sociedade a noção de responsabilidade compartilhada;

b) possibilitar o envolvimento de outras pessoas, entidades e órgãos no debate

sobre segurança pública;

c) integrar as Polícias Civil e Militar com a Federal e a Rodoviária Federal;

d) aumentar as ações de assistência social como prevenção à criminalidade;

e) incentivar a criação e o funcionamento dos Conselhos Municipais de Política

sobre Drogas, especialmente em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ribeirão das

Neves, Santa Luzia, Sabará e outros grandes Municípios da Região Metropolitana de
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Belo Horizonte;

f) utilizar adequadamente os recursos destinados à prevenção e ao controle do uso

de drogas, especialmente do “crack”, por meio da capacitação dos profissionais e da

melhoria do tratamento dos usuários;

g) criar uma Vara Especializada em Tóxicos em Contagem devido à grande

quantidade de processos e inquéritos relacionados ao tráfico de drogas;

h) implementar os Caps III – para atendimento 24 horas – principalmente junto às

grandes populações, como em Belo Horizonte, Contagem e Betim;

i) incluir as comunidades terapêuticas na rede de tratamento dos usuários;

j) instalar Conseps nas áreas ainda não atendidas em Contagem;

k) criar programas para a implantação de clínicas que disponibilizem vagas públicas

para o tratamento de toxicodependentes em Contagem;

l) criar vagas para atendimento de adolescentes infratores;

m) instalar novas Promotorias Criminais em Contagem;

n) aumentar os efetivos das instituições de segurança pública;

o) ampliar o número de Defensores Públicos na Comarca.

Divinópolis, 25/5/2010

I - Apresentação

Em 25/5/2010, realizou-se, no Auditório da Federação das Indústrias do Estado de

Minas Gerais, a 15ª Reunião Ordinária da Comissão de Segurança Pública.

Requerida pelos Deputados João Leite, Presidente da Comissão, Maria Tereza Lara,

Vice-Presidente, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, teve por objetivo debater

questões relativas à segurança pública na 7a Risp.

Além dos Deputados João Leite, Maria Tereza Lara e Domingos Sávio,

compuseram a Mesa: Vladimir de Faria Azevedo, Prefeito de Divinópolis; Gilberto

Tavares Machado, Vereador, representado o Presidente da Câmara Municipal de

Divinópolis; Fabio Barbieri Caetano, Promotor de Justiça, representando o

Procurador-Geral de Justiça; Daniel Souza Silva, Delegado-Chefe de Polícia Federal

em Divinópolis, representando o Superintendente Regional do Departamento de

Polícia Federal em Minas Gerais; Cláudia Brígido, Mediadora da Integração da

Gestão em Segurança Pública – Igesp –, representando o Secretário de Estado de
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Defesa Social; Maria das Graças Silva Torres, Diretora da Superintendência Regional

de Ensino de Divinópolis, representando a Secretária de Estado de Educação;

Elizânia de Oliveira Silva Leal, Analista de Desenvolvimento em Políticas Publicas,

representando a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social; Dirlene Maria

Soares, Diretora Adjunta da Gerência Regional de Saúde de Divinópolis,

representando o Secretário de Estado de Saúde; Ten. Cel. Eduardo Campos Paulo,

Comandante do 23º Batalhão de Policia Militar, representando o Comandante-Geral

da PMMG; Aparecida Dutra de Barros Quadros, Delegada Regional de Divinópolis,

representando o Chefe de Policia Civil; Major Luiz Antônio Alves de Mattos,

Comandante do 10º Batalhão de Bombeiros Militar, representando o Comandante-

Geral do Corpo de Bombeiros Militar; Vanderlei Capanema, Defensor Público,

representando o Defensor Público-Geral.

II - Desenvolvimento da reunião

 II. 1 - Exposições e discussão

O Deputado João Leite, após declarar aberta a reunião, falou sobre a realização

das visitas desta Comissão às Risps e noticiou a realização do fórum técnico sobre

segurança pública. Anunciou também a publicação, pela ALMG, de um livro para

subsidiar os Deputados na apreciação do Orçamento do Estado e na revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental.

Vladimir de Faria considerou a saúde e a segurança como necessidades básicas,

entendendo que o avanço na segurança pública se dará a partir da atenção a essas

duas áreas. Disse da importância da prevenção e da necessidade de se

desenvolverem políticas públicas nas áreas social, cultural e de esporte. Citou o

projeto esportivo conduzido nas escolas em parceria com o Guarani Esporte Clube e

os projetos culturais realizados em conjunto com empresas privadas, como o

Fazendo Arte – que atende a mais de 1.500 crianças no ensino da música em mais

de 11 escolas. Falou sobre o ProJovem – no qual foram atendidos mais de 1000

jovens – e sobre o Casa Familiar Rural. Abordou o programa Pró-Adolescente, que já

atendeu a mais de 100 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Informou

ainda que mais de 1.000 pessoas estão incluídas em projetos de educação de jovens

e adultos no Município.
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Defendeu a importância da prevenção do uso de drogas, entendendo serem a raiz

de mais de 80% dos crimes. Chamou a atenção para o trabalho do Conselho

Municipal Antidrogas e das casas de recuperação, citando a Casa Esperança e a

Vida Nossa Senhora de Fátima. Disse que houve crescimento no efetivo das forças

de segurança – que conta com um curso técnico na área de segurança pública –,

bem como no número de equipamentos e viaturas em Divinópolis. Informou que o

Município conta com uma delegacia regional da Polícia Federal, a qual contribui no

combate a vários crimes, e que a Prefeitura tem firmado convênios para auxiliar o

trabalho das forças de segurança. Esclareceu que a contrapartida à assinatura

desses convênios foi o aumento da equipe do Programa Educacional de Resistência

às Drogas e à Violência – Proerd – nas escolas, para um trabalho preventivo

direcionado aos alunos.

Falou da parceria do Município com o Grupo Especializado de Policiamento em

Áreas de Risco – Gepar –, considerando fundamental o envolvimento da comunidade.

Destacou o trabalho da Associação Comunitária para Assuntos de Segurança Pública

– Acasp – e dos Conseps, através dos quais as forças de segurança e a comunidade

discutem a segurança pública e buscam auxílio junto a empresários para melhorias

em sua logística e aparelhamento. Por fim, externou sua preocupação quanto ao

aumento do número de usuários do “crack” e destacou a relevância de uma política

pública nacional capaz de envolver todos os entes federados, tanto na prevenção e

recuperação de usuários, quanto no combate ao crime.

Aparecida Dutra esclareceu que o 7º Departamento da Polícia Civil é responsável

em administrar as regiões dos Municípios de Bom Despacho, Divinópolis, Formiga e

Pará de Minas. Salientou que, em Divinópolis, o tráfico e o consumo de drogas – em

especial de “crack” – são fomentadores das demais práticas de crime e o pano de

fundo do acentuado índice de furtos, roubos e homicídios. Considerou que as forças

de segurança devem ser coordenadas em torno do tráfico de drogas e que as ações

precisam envolver atividades sociais.

Quanto ao trabalho da Polícia Civil, declarou que existem metas básicas a serem

cumpridas, como a produção de inquéritos e de TCOs. Disse que, além da

produtividade nos inquéritos, deve-se levar em conta a taxa de elucidação dos
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crimes. Relatou que, neste ano, foram registrados nove homicídios em Divinópolis:

dois foram sazonais e os demais tiveram envolvimento com o tráfico de drogas.

Manifestou preocupação com os roubos, os quais incluiu no conceito de

“criminalidade violenta”. Considerou que a prática de uma infração faz parte de um

fenômeno social, motivo pelo qual somente é possível impedir a criminalidade

reiterada. Chamou a atenção para os crimes contra o patrimônio: além dos roubos, os

furtos – que são praticados reiteradamente – têm relações com dívidas oriundas de

drogas. Na região de Formiga, Arcos tem a maior concentração de crimes, e também

Bambuí, em níveis menores. Na região de Bom Despacho, destacou Nova Serrana –

carente de estrutura policial – e Pompéu, que suscita preocupação, mas em menor

escala. Sobre a região de Pará de Minas, referiu-se ao efetivo na Polícia Civil: são

sete cidades, poucas com Delegados e equipes. A maior criminalidade ocorre em

Pitangui, Papagaios e São Gonçalo. Na região de Divinópolis, ressaltou Itaúna, que

sofre interferência da criminalidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Por

fim, afirmou que, nas cidades citadas – pela proximidade com Belo Horizonte e pela

facilidade de acesso através da BR-262 e da MG-050 –, há rotas de fuga de

criminosos, realçando a necessidade de apoio das polícias rodoviárias nesses locais.

O Ten.-Cel. Eduardo Campos apresentou alguns dados sobre segurança publica na

7ª Risp – regiões de Bom Despacho, Divinópolis, Pará de Minas e Formiga –, com 51

Municípios. Ressaltou que o índice de vulnerabilidade juvenil na região de Divinópolis

é o terceiro menor do Estado e o sétimo menor do País, opinando que o governo

estadual tem realizado excelente trabalho nas áreas de integração e resultados.

Observou que os crimes violentos aumentaram no primeiro semestre de 2009, mas

caíram a partir de agosto de 2009 e reduziram de 50% a 60% nos primeiros meses de

2010. Ocorreram 5 ou 6 homicídios no ano passado, configurando tendência à queda.

Divinópolis tem um índice de homicídio – de janeiro a maio deste ano – menor do que

os de Sete Lagoas, Ipatinga, Governador Valadares e Santa Luzia, que são cidades

do mesmo porte. Os crimes contra o patrimônio acompanharam a evolução dos

crimes violentos, com alta nos meses de junho e julho de 2009, mas tendendo à

redução em 2010. Disse que tem havido mais apreensões de armas de fogo: 23

apreensões até maio – quase igual aos números de 2009 –, refletindo



____________________________________________________________________________
648

satisfatoriamente as ações das policias. Quanto ao tráfico de drogas, apontou um

crescimento significativo a partir de 2005, inclusive entre mulheres. Disse que o

“crack” tem sido o maior problema, até porque vicia no primeiro uso, tornando a

prevenção mais importante. Destacou o trabalho do Ministério Público, em parceria

com a Polícia Militar, na apreensão de drogas e no combate ao tráfico. Informou

números referentes ao “ranking” de criminalidade do Estado, de janeiro a maio de

2010: Nova Serrana ocupa a 39ª posição, mas já chegou a ser a 3ª colocada;

Divinópolis está na 45ª posição, mas já esteve na 8ª; em Itaúna, o índice não está

ruim; Carmo do Cajuru também é tranquilo, apesar de acontecerem crimes. Ressaltou

também o trabalho voluntário e constante realizado pela Acasp, que se adianta aos

Conseps e contribui para a melhoria da segurança na Região. Fez referência às mais

de 20 instaladas em Divinópolis, com base no conceito de polícia comunitária: de

Vizinhos Protegidos, de Comerciantes Solidários e de Postos Protegidos. Citou o

projeto social Comunidade Segura, desenvolvido na comunidade do Alto São João de

Deus pelo Gepar, que conta com o apoio da Prefeitura e é muito importante para a

comunidade, melhorando sua infraestrutura, acabando com o chamado “aviãozinho”

do tráfico e contribuindo para reduzir a criminalidade. Outros projetos são o Proerd,

com foco na prevenção, o Se Liga, que exibe filmes para crianças carentes, e o Caia

na Rede – em estruturação, com o apoio da Odebrecht e da Gerdau –, que

franqueará microcomputadores à comunidade carente. Falou também sobre a da

banda de música, que ensina às crianças a tocar instrumentos. Relatou que, em

Divinópolis, se trabalha com duas Bases Comunitárias Móveis e duas patrulhas

rurais. Destacou, por fim, a necessidade de criar um grupo de intervenção

estratégica, como em Belo Horizonte, agregando o Ministério Público, as Polícias

Militar e Civil, o Corpo de Bombeiros e do sistema penitenciário, para tratar sobre

assuntos da criminalidade e da segurança pública.

O Maj. Luiz Antônio Alves discorreu sobre a atuação do Corpo de Bombeiros em

Itaúna, Divinópolis, São Sebastião do Paraíso, Passos, Nova Serrana, Piumhi,

Formiga e, em breve, em Pará de Minas. Informou que a área atribuída ao 10º

Batalhão é 7,4% do território, abarcando 7,52% da população e 9,14% dos Municípios

de Minas, existindo um bombeiro para 7.554 habitantes – o ideal seria um para 1.000.
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Há reuniões semanais entre o 10º Batalhão e as Polícias Civil e Militar na Acasp para

discutir sobre a segurança pública, bem como encontros com o Ministério Público

para discutir sobre eventos de impacto e participação conjunta. Disse que a meta da

Corporação é a interação com a comunidade, inclusive por meio de projetos sociais.

Citou o Bombeiro Sênior, com atividades para 97 idosos; o Bombeiro Mirim, que já

atendeu a 339 crianças carentes de 8 a 13 anos; e o Projeto Golfinho, que já ensinou

658 crianças a nadar, sempre enfatizando o desenvolvimento de valores morais nas

crianças. Por fim, lembrou que o 10º Batalhão participa de reuniões da Acisp para

troca de informações e iniciativas integradas.

Fábio Barbieri ressaltou a integração das Polícias Civil e Militar e o Ministério

Público em Divinópolis, informando que existem quatro Promotores voltados para a

área criminal e um Promotor de Execução Penal. Registrou que o trabalho da

Promotoria decorre de uma investigação bem feita, pelo que salientou a importância

da qualificação e da instrumentalização da Polícia Civil – mediante, por exemplo, a

regionalização do Instituto de Criminalística.

O Deputado Durval Ângelo registrou que a segurança pública deve ser vista de

forma sistêmica, como assunto de defesa social, gerando o comprometimento de

todos. Discorreu sobre o exemplo de melhoria da segurança pública na cidade de

Nova York, considerando que os bons resultados foram alcançados em decorrência

da vontade política. Lembrou que o Prefeito daquela cidade quis mudar essa

realidade, não discutir se a segurança pública e a violência eram de competência

federal ou estadual. Recordou ainda que foi montada uma nova polícia, inclusive com

melhoria do salários dos policiais e criação de uma corregedoria muito rígida. A partir

daí, passou-se a um envolvimento com a comunidade e à adoção de políticas

públicas, de lazer, por exemplo.

O Delegado Daniel Souza relatou que a Polícia Federal tem uma Delegacia

Regional em Divinópolis, responsável por 77 Municípios da Região Centro Oeste – de

Itaúna a São Sebastião do Paraíso. Ressaltou problema do tráfico de drogas,

enfatizando o “crack”. Falou que o trabalho da Polícia Federal consiste em detectar os

grandes traficantes. No entanto, essa figura, que exerceria um comando geral, não

existe mais, havendo, na verdade, “vários pequenos traficantes”, o que transformou o
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tráfico em comércio. Disse que trabalho da Polícia Federal deve ser integrado, mas a

falta de estrutura, especialmente das Polícias Civil e Militar, o dificulta. Considerou

que o Estado deve valorizar as polícias – dos salário à técnica, do treinamento ao

aparelhamento –, a exemplo do Rio de Janeiro, que já começa a obter resultados.

Disse que a polícia se faz com investimento, como a Polícia Federal, que tem o maior

orçamento do Ministério da Justiça, forma bons policiais e combate efetivamente a

criminalidade.

O Defensor Público Vanderlei Capanema elogiou a cooperação entre os órgãos do

Estado, imbuídos em melhorar a segurança. Enfatizando a importância de cada

policial, disse que a Defensoria procura cooperar com a segurança pública de forma

harmônica e em busca da justiça.

Cláudia Brígido constatou que a 7ª Região está realmente integrada, com base em

resultados, índices e acompanhamentos. Concordou que segurança pública é

proatividade, a busca da prevenção sem descuido com a repressão. O trabalho de

gestão tem valorizado experiências exitosas, transitando-as entre as regiões. Fazer

segurança pública é também trazer à comunidade o Consep e resgatar o

compromisso da sociedade. Considerou que, como se realizam várias festas em

Divinópolis, deve ser criada, como em outras regiões, a Comissão de Monitoramento

da Violência em Eventos Esportivos e Culturais. Por fim, referindo-se ao

acompanhamento trimestral e quadrimestral dos números sobre o acordo de

resultados e o Igesp, frisou que também melhorou a sensação subjetiva de

segurança.

Maria das Graças disse que todos os problemas sociais, familiares e de segurança

repercutem nas escolas, várias em área de risco: duas estão dentro do Presídio

Floramar e outra está no Centro Socioeducativo. Considerando-se ainda toda a

jurisdição da Superintendência Regional de Ensino, fica patente que as ações da

educação e da segurança se entrelaçam. Concluiu afirmando que os alunos, se

formados por meio da sensibilidade, acolherão mais facilmente a educação para o

trânsito, o meio ambiente, o respeito e a ética.

Elizânia de Oliveira informou que o Estado desenvolve, na área da criança e do

adolescente, a campanha Proteja Nossas Crianças. Em Divinópolis, a regional
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trabalha com o Município. Abordou a parceria com a rede socioassistencial e a

campanha contra a exploração sexual infantil. Por fim, colocou a Sedese à disposição

para a garantia da segurança pública.

Dirlene Maria relatou que a Secretaria de Saúde tem 28 Gerências Regionais de

Saúde. Empenhada na prevenção contra a violência, promovendo a saúde e a cultura

da paz, a Gerência Regional de Saúde de Divinópolis capacitou os 55 Municípios que

abrange para notificar as doenças que impactam e os agravos não transmissíveis,

entre as quais a violência, a droga e o tabagismo. Informou existirem 8 Caps AD: em

Bom Sucesso, Oliveira, Santo Antônio do Amparo, Santo Antônio do Monte,

Candeias, Divinópolis, Formiga e Pará de Minas.

O Deputado João Leite opinou que o Caps AD corresponderia ao SUS no âmbito

federal, mas voltado aos dependentes químicos a serem atendidos durante o dia,

uma vez que a rede de saúde só é disponível para casos de “overdose” ou crises de

abstinência. Ressaltou que o Presidente da República anunciou recursos para o

tratamento de dependentes e usuários, mas o Ministério da Saúde entende que as

comunidades terapêuticas não são ligadas à área de saúde. Todavia, não se pode

devolver o dependente, simplesmente, a famílias sem possibilidade de providenciar

internação. Disse que a droga, nas 13 audiências desta Comissão, foi apontada como

o grande problema de segurança pública. Trata-se de uma epidemia, cuja gravidade

demanda um novo pacto. O governo federal está atento ao assunto, mas tem de

chegar aos Municípios, onde está o usuário que precisa ser tratado.

O Vereador Beto Machado frisou que a Câmara Municipal é parceira no trabalho de

segurança. Informou que a Casa tem uma comissão de direitos humanos e promove

ações como o Parlamento Jovem. No entanto, considerou existirem falhas,

especialmente pela inexistência de uma comissão de segurança pública, órgão que

propiciaria a promoção de debates em conjunto com as forças policiais e a sociedade

civil organizada.

O Deputado Rinaldo Valério relatou que Divinópolis tem duas bases comunitárias

móveis – “vans”, bicicletas e motos – e a 1ª Delegacia Móvel de Divinópolis, que está

sendo equipada. Enfatizou a importância da Rede de Vizinhos Protegidos, pois se

trata de um programa de integração entre os vizinhos para melhorar a segurança no
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seu local de moradia.

O Deputado Domingos Sávio afirmou que a integração de todos os segmentos e

entes federados se mostra fundamental na questão da segurança pública.

Reconheceu o esforço da Polícia Federal, das forças de segurança pública estadual e

dos Municípios no combate à criminalidade, bem como dos órgãos de apoio –

Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Secretarias. Disse que os gastos

com o Corpo de Bombeiros dobrou nos últimos anos, com o aumento de

equipamentos e do custo de folha de pagamento. Observou que o mesmo ocorreu em

relação às Polícias Militar e Civil e à estrutura de segurança pública. Havia 5 mil

vagas no sistema penitenciário, hoje são 30 mil. Todavia, o Estado precisa investir

ainda mais, especialmente em relação à valorização das carreiras militar e civil.

Elogiou a atuação da Polícia Federal, mas ponderou que ainda é insuficiente em uma

macrorregião, como o Centro-Oeste mineiro, “um dos mais populosos corredores de

tráfico”. Ressaltou ainda a importância da PEC no 300, que institui um piso salarial

para os policiais nos Estados. Mas, considerando-se a realidade fiscal, torna-se difícil

garantir o pagamento: mais de 60% do arrecadado fica com a União, pouco mais de

20% com o Estado e cerca de 12% com os Municípios. Eis a discussão chave, pois a

segurança deve ser entendida como responsabilidade de todas as instâncias

governamentais, mesmo que seja necessário modificar a legislação. Considerou que

o Estado está no caminho certo: os investimentos em segurança pública dobraram

nos últimos sete anos, contribuindo para que a criminalidade voltasse aos índices de

10 anos atrás. Pediu que seja licitada a construção da sede da Risp, ampliada a

Colônia Penal Floramar e implantado um espaço para presos albergados. Hoje, o

Departamento de Polícia Civil e a 2a Região Militar funcionam em um lugar

improvisado, sem estrutura adequada.

Halph Carvalho de Oliveira, Coordenador da Casa de Recuperação Conexão Vida,

disse que as casas de recuperação existentes nos Municípios de Arcos e Lagoa da

Prata recebem apenas uma pequena subvenção das Prefeituras, apesar dos grandes

custos. Considerou que o Legislativo precisa incentivar a criação de instituições de

recuperação para dependentes químicos e alcóolatras, sem custo para os internos.

Entregou ao Presidente da Comissão documento para encaminhamento à
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Superintendência Antidrogas, solicitando tais providências.

A Deputada Maria Tereza ressaltou que a segurança pública compete às três

esferas de Poder e à sociedade civil. Falou sobre o avanço na integração das polícias

e na valorização das polícias comunitárias, mas insistiu na valorização e melhoria das

comunidades terapêuticas.

O Deputado João Leite apresentou dados da Fundação João Pinheiro sobre

Uberlândia: aumento de 46% no número de homicídios – ligados ao tráfico de drogas,

haja vista a proximidade com outros Estados –, enquanto no restante de Minas houve

diminuição da criminalidade violenta. Depois, perguntou se há uma companhia

independente de trânsito rodoviário estadual.

O Ten.-Cel. Eduardo Campos, em resposta ao questionamento do Deputado João

Leite, informou que, em Bom Despacho, há uma sede em que a Polícia Rodoviária

Estadual e de Meio Ambiente atuam juntas. Esclareceu que há um pelotão da Polícia

Rodoviária Estadual sediado em Divinópolis e outros em Carmo do Cajuru e Formiga.

Lembrou também que as rodovias federais não estão delegadas à PM.

Abordou a situação de Conceição do Pará. Disse que, com o “aperto ao cerco” em

Divinópolis e Nova Serrana, há consequências para o referido Município. Falou que a

criminalidade de Nova Serrana, especialmente, tem contaminado outras localidades,

como o Distrito de Brumado, em Pitangui, e os Municípios de Perdigão e Conceição

do Pará.

O Maj. Luiz Antônio Alves informou que o 10º Batalhão está disposto na BR-262 –

particularmente em Nova Serrana – e que há demanda também pelo pelotão de

Itaúna, na BR-381 e ao longo da MG-050. O Corpo de Bombeiros atende em rodovias

federal e estadual.

Aparecida Dutra, ao responder a uma pergunta, esclareceu que existem presos

custodiados pela Polícia Civil e grande demanda por cadeias públicas. Há duas

cadeias na região, em Cláudio e, com 48 a 50 presos, em Carmo do Cajuru.

Registrou uma superlotação em Itaúna até março – 178 presos – e externou sua

preocupação com as cadeias de Pitangui e Bom Despacho. Informou que o Presídio

Floramar está superlotado e que as penitenciárias de Formiga e Pará de Minas, além

do presídio de Divinópolis, comportam presos de outras cidades. Relatou a
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proximidade de Divinópolis, Nova Serrana e Itaúna com os grandes centros, bem

como da BR-262 e da MG-050, e reafirmou a necessidade da cooperação entre as

Polícias Rodoviárias Estadual e Federal, especialmente em Nova Serrana. Destacou

também a situação de Formiga – roubos e furtos em fazendas –, bem como de São

Gonçalo do Pará e Conceição do Pará, Municípios onde o aumento da criminalidade

germina na ausência de estrutura e de pessoal para atender a demanda. Salientou

que o 7º Departamento tem 51 cidades e 380 policiais civis. Lembrou que Divinópolis

– com 220 mil habitantes – tem um efetivo irrisório, e os Municipios de Cláudio e

Cajuru contam com apenas um policial. Destacou que em Perdigão não existe sequer

um policial civil. Verificou que o trabalho é não raro realizado por agentes da

Prefeitura. Lembrou a deficiência na questão técnica: não existe um posto de perícia

em Divinópolis, razão pela qual solicitou a esta Comissão que intercedesse pela sua

implantação, que atenderia a quatro regionais.

O Ten. Rodrigo, Chefe da Seção de Emprego Operacional da 7ª Cia. de Meio

Ambiente e Trânsito, sediada em Bom Despacho, declarou que os acidentes das BRs

494, 352 e 354, que são rodovias delegadas, causam preocupação. Mas o maior

problema é a MG-050, em decorrência do fluxo de veículos e da maior

periculosidade, em especial nos feriados prolongados. A manutenção das rodovias

fica a cargo, as delegadas, do DNIT, as estaduais, do DER. Informou que, na MG-

050, a apreensão de armas de fogo e de drogas tem crescido com a intensificação de

operações e do controle. Geralmente, as armas apreendidas vêm de cidades da 18ª

Região ou de outros Estados, como São Paulo. No âmbito da 7ª Cia. de Meio

Ambiente e Trânsito, a maior apreensão de armas é feita na zona rural, referente à

prática de crimes ambientais.

II. 2 - Encaminhamentos aprovados:

a) ofício ao Chefe de Polícia Civil solicitando a regionalização do Instituto de

Criminalística no âmbito da 7º Risp;

b) ofício à Polícia Rodoviária Federal solicitando informações sobre a estrutura, o

efetivo, os pontos de atendimento e os quilômetros totais sob jurisdição dessa

Corporação, nos trechos das rodovias federais BR-381 e BR-262, que cortam a

região Centro-Oeste do Estado;
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c) ofício ao Comando da Policia Militar e ao Chefe de Polícia Civil solicitando

informações e providências sobre o aumento da criminalidade no Município de

Conceição do Pará;

d) ofício ao Secretário de Defesa Social solicitando providências para: a ampliação

da estrutura dos órgãos de defesa social nos Municípios de Nova Serrana, São

Gonçalo do Pará, Perdigão e Conceição do Pará; a construção de um albergue e

ampliação da Colônia Penal Floramar em Divinópolis; a construção da sede da 7º

Risp;

e) ofício à Polícia Rodoviária Estadual solicitando informações sobre as rodovias

federais delegadas a essa patrulha, com suas identificações e quilometragens.

III - Principais pontos abordados

III. 1 - Problemas:

a) o número de usuários de “crack” tem aumentado na região a partir de 2005;

b) o tráfico e o consumo de drogas são fomentadores das demais práticas de crime;

c) na região de Formiga, Arcos tem a maior concentração de crimes, seguido por

Bambuí;

d) na região de Bom Despacho, há maior criminalidade em Nova Serrana e

Pompéu;

e) na região de Pará de Minas, poucas cidades têm Delegados e policiais civis, e

Pitangui, Papagaios e São Gonçalo têm maior criminalidade;

f) Itaúna e Itatiaiuçu são afetados pela criminalidade da Região Metropolitana de

Belo Horizonte;

g) o aumento da criminalidade em Nova Serrana tem contaminado outras

localidades, como o Distrito de Brumado, em Pitangui, e os Municípios de Perdigão e

Conceição do Pará;

h) o número de mulheres usuárias de drogas aumentou na região;

i) as casas de recuperação são poucas e carecem de subsídios do Estado;

j) existem vários presos custodiados pela Polícia Civil;

k) há superlotação no Presídio Floramar;

l) as unidades prisionais de Formiga, Pará de Minas e Divinópolis recebem presos

de outras localidades;
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m) nota-se aumento da criminalidade em São Gonçalo do Pará e Conceição do

Pará, em contraposição à falta de estrutura e policiais;

n) existe apenas um policial em Cláudio e em Cajuru, e nenhum no Município de

Perdigão;

o) as BRs-494, 352 e 354 e, principalmente, a MG-050, têm maior número de

acidentes.

III. 2 - Resultados positivos:

a) integração do trabalho das Polícias Civil e Militar;

b) crescimento do efetivo das forças de segurança e seus equipamentos e viaturas

em Divinópolis;

c) implantação de uma Delegacia Regional da Polícia Federal na região;

d) parcerias e convênios da Prefeitura de Divinópolis com as forças de segurança;

e) aumento da equipe do Proerd nas escolas do Município;

f) a vulnerabilidade juvenil na região é a 3ª menor do Estado e a 7ª menor do País;

g) em Divinópolis, o número de crimes violentos aumentou no primeiro semestre de

2009 e se reduziu de 50% a 60% neste ano;

h) em Divinópolis, o índice de homicídio é menor do que o de outras cidades do

mesmo porte e há uma tendência de redução nos crimes contra o patrimônio;

i) aumento de apreensões de armas de fogo;

j) queda no “ranking” estadual da criminalidade de Nova Serrana, da 3ª para 39ª

posição, e de Divinópolis, da 8ª para a 45ª posição;

k) há mais de 20 redes de proteção em Divinópolis, com base na polícia

comunitária;

l) intensificação de operações e apreensões de armas de fogo e de drogas na MG-

050.

III. 3 - Carências a serem supridas:

a) aumentar os efetivos das forças de segurança pública;

b) ampliar políticas públicas nas áreas social, cultural e de esportes;

c) melhorar a integração entre os entes federados para o combate ao tráfico, a

prevenção e a recuperação dos usuários do “crack”;

d) ampliar a cooperação entre as polícias rodoviárias e as Polícias Civil e Militar;
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e) intensificar o trabalho das polícias rodoviárias na BR-262 e na MG-050;

f) qualificar e instrumentalizar as polícias, em especial, a Polícia Civil;

g) regionalizar o Instituto de Criminalística;

h) fortalecer as comunidades terapêuticas;

i) criar uma comissão de segurança pública na Câmara Municipal de Divinópolis;

j) construir a sede física da 7ª Risp;

k) ampliar a Colônia Penal Floramar e construir um albergue no Município de

Contagem;

l) incentivar a criação de casas públicas estaduais de recuperação para

dependentes químicos e alcóolatras;

m) aumentar o número de cadeias públicas;

n) criar um posto de perícia em Divinópolis.

Belo Horizonte, 1º/6/2010

I - Apresentação

Em 1º/6/2010, realizou-se, no auditório da ALMG, a 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública. Requerida pelos Deputados João Leite, Presidente

da Comissão, Maria Tereza Lara, Vice-Presidente, Rômulo Veneroso e Tenente

Lúcio, a reunião teve por objetivo debater a segurança pública na 1ª Risp, com sede

na Capital.

Além dos Deputados João Leite, Maria Tereza Lara e Tenente Lúcio, fizeram parte

da Mesa: Amaury Costa Inácio da Silva, representando o Subsecretário de Políticas

Antidrogas da Seej; Ana Regina Machado, representando a SES; Anthero Drumond

Júnior, Presidente do Conselho Municipal Antidrogas; Áurea Salvador, dos Conseps

14 e 15; Delegado Bruno, da Delegacia de Combate aos Crimes Cibernéticos; Cel.

Alexandre Marcelo Costa de Oliveira, representando o Comandante-Geral do Corpo

de Bombeiros.

Compuseram também a Mesa: Cel. Cícero Nunes Moreira, representando o

Comandante-Geral da Polícia Militar; Fernando Moraes, Delegado Regional de Venda

Nova; Gustavo Henrique, Diretor de Relações Públicas da Seej; Kátia Ferraz,

Conselheira Municipal de Saúde; Luciana Moura Fonseca, representando o Defensor

Público-Geral; Roberto Neves da Silva, representando o Chefe de Polícia Civil;
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Rodrigo Xavier da Silva, representando a Seds; Wagner Ricardo dos Santos,

representando a Sedese; Delegado Wellington Peres Barbosa.

II - Desenvolvimento da reunião

II. 1 - Exposições

O Presidente da Comissão expôs a finalidade da reunião, relatou as discussões das

audiências anteriores e passou a palavra aos componentes da Mesa.

O Deputado Tenente Lúcio informou que o número de viaturas da Polícia Militar

subiu de 7 mil, em 2003, para mais de 18 mil, em 2010.

Roberto Neves, após esclarecer que a 1ª Risp diz respeito ao 1º Departamento da

Polícia Civil e à 1ª Região da Polícia Militar, apresentou estatísticas sobre furtos. Em

2009, foram instaurados 3.070 inquéritos e concluídos 2.614. De janeiro a abril de

2010, houve 936 inquéritos instaurados e 787 concluídos, representando, em

comparação com o mesmo período de 2009, crescimento de 40,32% no que se refere

aos inquéritos instaurados e de 1,55% aos concluídos. Quanto a roubos, em 2009,

houve 1.740 inquéritos instaurados e 1.303 concluídos. De janeiro a abril de 2010,

comparativamente com o mesmo período de 2009, houve redução de 3,22% no

número de inquéritos instaurados e de 9,45% no de concluídos.

O expositor disse ainda que desde 2009 realiza-se na área do 1º Departamento –

onde há predomínio de tentativas de homicídio, roubo, porte ilegal de arma e

ameaças – um combate estratégico ao crime, com participação do Departamento de

Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa, do Departamento Antidrogas e da

1a Região da Polícia Militar. Depois de estabelecida uma hipótese preliminar,

consultam-se Registros de Eventos de Defesa Social – Reds –, inquéritos policiais e

TCOs. A seguir, reúnem-se policiais indicados pelas Delegacias, que encaminham

pesquisas ao Gisp para análise. Por fim, as áreas coordenadas de integração e as

especializadas identificam prioridades, procedimentos e mandados de prisão.

Exemplificando, descreveu que foram inicialmente selecionados procedimentos,

atualizadas informações e monitorados alvos prioritários. A escolha de inquéritos ou

de Reds em tramitação permitiu a conclusão daqueles em aberto e requerimentos ao

Poder Judiciário para medidas cautelares. Depois, atingiram-se os alvos, com 18

prisões e 293 inquéritos sobre tentativa de homicídio. Desses, foram 191 de janeiro a
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abril de 2010, com redução de 34,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Houve também 1.291 TCOs sobre ameaça. De janeiro de 2009 a abril deste ano,

reduziu-se a instauração de inquéritos, acompanhando a queda de ocorrências.

O Cel. Cícero Nunes afirmou que tanto o Brasil quanto Minas Gerais passaram por

transformações consideráveis. Segundo ele, hoje se faz necessário solucionar os

problemas da comunidade, gerando paz, bem-estar e qualidade de vida. Desde 2003,

vem reduzindo-se a criminalidade. Alcançou-se tal resultado com a integração do

trabalho: áreas, sistemas, coordenação, gestão e inteligência. Quando as polícias

passaram a trabalhar juntas e com foco único, houve mais sinergia. Com o

envolvimento do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública e da

comunidade, haverá novas melhorias. A série histórica de crimes violentos evidenciou

os resultados. Na Cabana do Pai Tomás, 2003 e 2004 foram anos de pico: 110

homicídios. Em 2009, não chegaram a 30. Hoje, é preciso intervir no ambiente, para

garantir a prevenção. Daí a importância da escola, dos meios de comunicação e dos

debates. As maneiras modernas de prevenir são: impedir a repetição, lidar com o

medo do crime, envolver a comunidade e combater a violência. Nesse aspecto, a pior

coisa é um policial admitir vingança privada, fracassando como profissional, e tolerar

as pequenas transgressões, que vão gerar fundamentos para futuros crimes.

A segurança pública tem problemas simultâneos: para cada fenômeno uma

resposta. Não basta prender, é importante direcionar ações para o ambiente, com

inteligência e baixo risco. A Polícia Militar se organiza em serviços, com finalidades

específicas. O Grupo Especializado de Policiamento em Áreas de Risco – Gepar –

gera vínculo com pessoas, identifica criminosos para deter com qualidade e faz

contenção para interromper o ciclo. Resultado: em 2009, caíram 12% os crimes

violentos, 15,3% os homicídios e 12% os roubos. De janeiro a março, os homicídios

aumentaram, mas com planejamento voltaram a diminuir. Houve, de 2008 a 2010,

mudança no perfil dos crimes, reduzindo-se os violentos: roubo, estupro e homicídio.

Todavia, são necessárias melhorias nos quesitos furtos diversos, ocorrências de

trânsito, crimes contra o meio ambiente e perturbações. No ano passado, os índices

ficaram estáveis, mas no 1o trimestre de 2010 houve uma redução de 6%. Quando for

obtida excelência no combate à criminalidade violenta, será possível prevenir a mais
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simples. O trabalho conjunto das Polícias influiu no padrão de crimes em 2010: +30%

em janeiro, +17% em fevereiro, +21% em março e -23% em abril, com provável nova

redução.

Os homicídios concentram-se em locais com baixo IDH. De modo geral, Belo

Horizonte tem boa qualidade de vida, serviços, segurança e polícia, bem como um

programa de prevenção social da criminalidade considerado eficiente. Mas os

problemas localizados permitem o alinhamento das políticas, canalizando recursos

para áreas sensíveis – alta densidade de homicídios e apreensão de drogas –, em

cujo centro está o tráfico. O destino do traficante tem de ser a prisão, mas o sistema

de saúde pública deve entrar no processo, com orçamento para tratar dependentes

em hospitais qualificados e capazes de internação compulsória.

Anthero Drumond afirmou que o álcool ainda é o maior gatilho para violências e

acidentes. Já o “crack” é um problema social e de saúde pública, mas essas áreas

não podem, por si sós, responder pela dependência. Há também a questão do tráfico.

De qualquer modo, o surto do consumo dessa droga evidenciou a ausência do

Estado no tratamento do dependente químico. Num quadro em que a população de

15 a 24 anos, principalmente masculina, é atingida por morte violenta, o setor público

é devedor: só há 24 Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – Caps-AD –

no Estado. Como cada unidade é voltada para 75 mil habitantes, Minas necessita de

91. O expositor sugeriu a discussão sobre modelos diferentes: as comunidades

terapêuticas têm equipe multidisciplinar e estão preparadas para atuar. O poder

público deve acompanhar esse trabalho, bem como implantar um hospital de

urgência, um hospital geral, casas de passagem e consultórios de rua para

abordagem. Defendeu uma prevenção permanente: primária, impedindo o contato

com a droga; secundária, interrompendo o uso; e terciária, tratando o dependente.

Por fim, frisou ser preciso envolver e sensibilizar o conjunto da comunidade: a

prevenção se faz também dentro de casa e o papel da escola é muito importante.

Ana Regina sublinhou o atraso na oferta pelo SUS de tratamento à dependência

química, a despeito da política de acolher usuários na atenção primária pelas

unidades básicas de saúde, inclusive o Programa Saúde da Família – PSF –, e nos

Centros de Atenção Psicossocial – Caps. Destacou a importância de hospitais gerais
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para atendimento de intoxicação aguda e síndrome de abstinência. Insistiu nos

pontos de acolhimento: como as pessoas e os problemas são diferentes, a internação

não é a saída para todos. O modelo da comunidade terapêutica não poderia receber

casos que necessitam de aparato hospitalar. Disse, ainda, que a política de saúde

precisa incorporar o impacto social da violência. As pessoas fogem dos espaços de

tratamento. As instituições têm índices de eficácia terapêutica em torno de 30% entre

os que as procuram. Como os dados não variam nos espaços de internação e

ambulatorial, é preciso investigar e definir melhor a estratégia. Houve um avanço

pequeno, mas real, na rede de atenção e nos 19 Caps-AD de Minas – os outros 5

estão em credenciamento. Quanto às condições para o encontro de multidões com

drogas, lembrou os fatores precedentes e concluiu que saídas simples não levam a

lugar nenhum.

Amaury Costa elogiou as possibilidades abertas pela Secretaria de Esportes e da

Juventude - Seej - como o Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas, cuja

página eletrônica mostra os espaços de tratamento. Disse que de outubro a

novembro de 2009 houve capacitação de 300 especialistas em PSF, comunidade

terapêutica, Caps-AD, polícias e setor jurídico. Esclareceu que os técnicos devem ver

o dependente como ser humano e não como doente, incapaz de responder por suas

atitudes. Escutar e fazer a pessoa pensar facilitam a intervenção.

O Cel. Alexandre Marcelo informou que os incêndios são apenas 1% das

ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros e que a crise da mobilidade urbana

limita o trabalho à minimização de efeitos. Sugeriu, para grandes eventos, novas leis

e normas que aumentem o prazo para apresentação de projetos: os atuais 10 dias

são insuficientes para aprovação e fiscalização, especialmente no caso de festas com

uso de drogas. Ressaltou os projetos da corporação para adolescentes: programa de

natação, Bombeiros nas Escolas e Bombeiro Sênior.

Wagner Ricardo lembrou que o desemprego e a criminalidade se concentram entre

jovens de 15 a 24 anos. Distinguiu pobreza de desigualdade social, que, tendo em

vista a dificuldade de acesso a serviços públicos, precede o encontro com drogas.

Informou que a Sedese encara tal desafio em três frentes: emprego-renda,

assistência social e direitos humanos. Valorizou o diagnóstico das desigualdades em



____________________________________________________________________________
662

regiões com maior violência e tráfico. Segundo ele, Belo Horizonte surpreende:

apesar de haver muita desigualdade, a criminalidade não está na estratosfera.

Luciana Maria disse que a Defensoria Pública se integrou às Polícias para

realização de estudos sobre segurança. Por exemplo, atuou-se no combate aos

crimes de menor potencial ofensivo no Mineirão. Em breve haverá parceria na

prevenção da criminalidade e na defesa de presos provisórios em Belo Horizonte, o

que será posteriormente expandido para o interior do Estado. A participação ativa nas

discussões e a interação entre as diversas instituições são importantes para o estudo,

a elaboração e a aplicação de melhores alternativas.

Rodrigo Xavier referiu-se aos investimentos da Secretaria de Defesa Social na

segurança pública. De 2003 a março de 2010, foram R$27.200.000.000,00, tendo

sido destinados R$2.000.000.000,00 para a ampliação, em quatro vezes, do número

de vagas do sistema prisional. À Região Metropolitana, destinaram-se

R$324.000.000,00 para compra de equipamentos, armamentos, viaturas policiais e

reformas de prisões. Só em Belo Horizonte se investiram R$179.000.000,00, sendo

R$4.200.000,00 em instituições parceiras, policiais, informação, logística,

modernização de unidades prediais e implementações de Aisps. Valorizando o

videomonitoramento, informou que o projeto Olho Vivo já instalou 161 câmaras na

Capital, com valor de R$7.700.000,00 – 97 adquiridas com recursos estaduais –, e

que em 2009 houve redução de 40% na violência e criminalidade e de 50% nos furtos

a transeuntes, aumentando 50% as prisões de autores de furtos e roubos. Por seu

turno, a Integração e Gestão de Segurança Pública – Igesp –, ferramenta de gestão

proveniente da iniciativa privada e baseada no modelo de Nova York e de Bogotá,

articula as ações e informações das instituições policiais e de justiça criminal. Citou

os programas Fica Vivo, Central de Penas Alternativas, Mediação de Conflitos e

Reintegração Social de Egressos. Segundo ele, a reincidência criminal eleva índices

e sobrecarrega as instituições policiais. Para combatê-la, a parceria com o Instituto

Minas pela Paz – o Projeto Regresso – acolhe e qualifica profissionalmente ex-

presidiários, reinserindo-os no mercado de trabalho e na comunidade. Mencionou

também o atendimento socioeducativo e as medidas de privação de liberdade ou de

semiliberdade para adolescentes nos centros de internação provisória, nos centros
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socioeducativos e nas casas de semiliberdade.

Referiu-se ainda aos seguintes investimentos: sede da Aisp de Venda Nova; Risp

do Bairro Ouro Preto; 1.829 viaturas, de 2003 a 2010; equipamentos para a Polícia

Militar. Aplicaram-se, na repressão qualificada, R$5.000.000,00 em 2008: 53 viaturas,

armas e equipamentos operacionais. Ademais, criou-se o Gepar, com investimentos

de R$170.000,00 em 2008 e R$350.000,00 em 2009, também para viaturas, armas e

equipamentos. As unidades prediais integradas receberam R$1.200.000,00 e foram

gastos R$110.000,00 em equipamentos de informática. Em 2009, implantou-se o

Batalhão de Trânsito, com 435 policiais. Citou também investimentos na Polícia Civil:

de 2003 a 2008, R$65.000.000,00 em veículos, móveis, armas, informática e

comunicação. Em 2008, modernizaram-se as unidades prediais integradas,

compartilhando ações, informações e equipamentos. Em 2009, distribuíram-se

viaturas, motos e equipamentos. Rodrigo Xavier terminou sua intervenção lembrando

que a segurança pública não se faz apenas com orçamento e investimentos, mas

também com integração, informações e envolvimento do conjunto do sistema de

justiça criminal: cada instituição trabalhando, dentro de suas competências legais,

para aumentar a segurança da comunidade.

II. 2 - Discussão

O Deputado João Leite ponderou que são insuficientes os efetivos das Polícias Civil

e Rodoviária Federal em Minas, especialmente em áreas críticas, com maior

incidência de tráfico de drogas, como o Triângulo Mineiro. Ademais, na Risp de

Vespasiano as Polícias estão prendendo muito, mas a Justiça está soltando por

decurso de prazo, pois está sobrecarregada e não há Defensores Públicos. A

Assembleia Legislativa já aprovou a criação da 2ª Vara Criminal de Vespasiano, onde

há 1.800 processos parados.

Kátia Ferraz ressaltou a discussão sobre saúde mental no Conselho Municipal de

Saúde, que se integrou às Conferências Municipal e Estadual de Saúde Mental.

Também sugeriu que a relação do Corpo de Bombeiros com o Samu seja debatida,

para melhorias no atendimento, e que a Assembleia Legislativa peça prestação de

contas ao Fundo Municipal de Saúde.

Áurea Salvador observou que, diante da grande demanda existente, o número de
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viaturas da Aisp de Venda Nova – apenas 11 carros e uma moto – é insuficiente.

Depois, perguntou sobre o resultado obtido nos trabalhos que envolvem as Polícias

Civil e Militar com a comunidade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança

Pública – Conseps.

Gustavo Henrique, ponderando sobre uma afirmativa anterior, disse que os jovens

devem ser vistos não como problema, mas como parte da solução. De fato, uns

promovem balbúrdia, dirigem alcoolizados e morrem por conta do tráfico. Outros,

porém, estão engajados em movimentos sociais, em trabalhos voluntários, no OAB

Jovem, em igrejas e em sindicatos. Lembrando que os adolescentes compõem o

segmento que mais mata e morre, solicitou ajuda para que recebam informação sobre

drogas e sejam integrados ao desenvolvimento social, gerando frutos para Minas

Gerais e para o Brasil. A seguir, disse julgar equivocado limitar o tratamento da

dependência química aos Caps-AD e propôs conceitos que insiram as comunidades

terapêuticas nos programas. Citou Chile e Canadá como países que, mesmo com

menor desigualdade social, sofrem surtos de violência ligados a drogas. Disse ainda

que não discorda da tese defendida pela Sedese, mas pensa que a droga está

disseminada, presente em todos os estratos sociais: antigamente era vista de longe,

mas hoje está dentro das casas. A Seej tem trabalhado a inclusão social do jovem

com políticas que irão ampará-lo e torná-lo um cidadão melhor e útil à sociedade.

A Deputada Maria Tereza Lara sugeriu que o tema “informação” seja abordado no

fórum técnico como ação capaz de afastar crianças e adolescentes das drogas.

Wellington Perez avaliou que há empenho com as áreas integradas, mas não com a

questão especializada. Por exemplo, é zero o investimento na Divisão de Orientação

e Proteção à Criança e ao Adolescente. O mesmo ocorre quanto à violência

doméstica, ressalvando-se a atuação da Sedese e da Seplag, que têm sido parceiras.

Elogiou a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.

Todavia, quanto ao trabalho em prol de crianças e adolescentes em Minas, mesmo

reconhecendo que estão sendo feitos investimentos, reivindicou uma gestão ampla, e

não apenas focada em áreas integradas.

Kátia Ferraz lamentou que certas conquistas sejam perdidas logo após serem

obtidas. Exemplificou com a extinção da Delegacia de Mulheres de Venda Nova, local
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com 450 mil habitantes, de grande demanda e vulnerável, onde idosos e mulheres

ficaram sem apoio.

Fernando Moraes se referiu à falta de pessoal no 1º Departamento da Polícia Civil e

solicitou que se interceda junto à administração estadual, para que haja uma solução

para esse problema. Disse que não tem conseguido mais atuar com um quadro tão

restrito – não há mais ninguém na sede da Delegacia Regional de Venda Nova, nem

para investigar –, pois ele próprio tem de trabalhar na rua. Outro problema é que essa

unidade só recebeu 11 veículos novos.

O Delegado Bruno frisou que o acesso fácil e generalizado ao computador e à

internet torna os crimes cibernéticos mais frequentes e graves, enquanto a

investigação policial continua difícil: depende da quebra de sigilo e da vinculação das

Polícias Civil e Federal aos provedores, gerando morosidade e sensação de

impunidade. Ademais, na unidade especializada em crimes cibernéticos faltam

computadores, internet com acesso ilimitado, banda larga ampla, viaturas, apoio

logístico e até cartuchos de impressora. Por fim, salientou que o cargo de Delegado

de Polícia, enquanto a carreira não for dignificada, será só um trampolim para outros

concursos.

O Cel. Cícero Nunes referiu-se aos Conseps como instrumento da segurança

pública na comunidade, um espaço para discussão, mobilização e busca de produtos

– ordem, segurança e prevenção. Sobre os comentários de Gustavo Henrique,

esclareceu que não julga que a juventude seja um problema, mas sim que há

ambientes – com bebidas, drogas e sexo – favoráveis a crimes. Os cidadãos têm de

fazer escolhas. Por exemplo, o Axé pode ser frequentado por adolescentes

desacompanhados a partir de 14 anos: eles têm condições, nesse tipo de evento, de

resistir a pressões, tomar decisões e dizer não a bebidas ou drogas?

Luciana Moura referiu-se novamente ao projeto – em conjunto com a Seds – de

prevenção à criminalidade e defesa do preso provisório, a ser inaugurado no final de

junho, que trabalhará de forma multidisciplinar, envolvendo defensores públicos,

assistentes sociais e psicólogos, e visitará casas de assistidos, morros e escolas para

falar sobre prevenção.

Amaury Costa afirmou que a Secretaria de Esportes e da Juventude se preocupa
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com o diálogo intersetorial, valoriza as comunidades terapêuticas e apoia todo tipo de

tratamento que tenha base científica e legal. A rede dos Conselhos Municipais de

Álcool e Droga vem sendo implantada, com incentivos financeiros para suas políticas

próprias.

Rodrigo Xavier lembrou que hoje a política de segurança pública de Minas Gerais é

discutida de forma colegiada, com a participação da Polícia Militar, da Polícia Civil, do

Corpo de Bombeiros, da Defensoria Pública, do sistema prisional e dos responsáveis

por medidas socioeducativas, que aprovam todas as medidas. A política de defesa

social parte de um diagnóstico – seja no âmbito interno das corporações, seja em

parceria com os centros de estudos de criminalidade e segurança pública da

Fundação João Pinheiro e do Crisp, ligado à UFMG –, pautado na concepção de que

o planejamento estratégico define investimentos.

Argumentou ainda que a estrutura da unidade de Venda Nova é também decidida

pelo colegiado, com a participação do Chefe de Polícia Civil, do Comandante-Geral

da Polícia Militar e do Comandante do Corpo de Bombeiros. Trabalha-se, não com

recursos desejados, mas com os disponíveis – no binômio possibilidade-prioridade –,

considerando-se as especificidades da segurança pública, que, juntamente com a

saúde e a educação, é política prioritária. Podem faltar investimentos e estruturas

ideais, mas certamente as instituições da área e seus representantes atuam na

perspectiva de melhorar o que existe.

Wellington Peres esclareceu que reconhecia os investimentos em áreas integradas,

mas que as especializadas – insistiu – estavam relegadas ao esquecimento.

Rodrigo Xavier respondeu que a questão das áreas especializadas também passa

por deliberação do colegiado de integração e planejamento das Aisps. Todavia,

reconhecendo que o assunto merece atenção, comprometeu-se a encaminhar a

demanda às instâncias competentes. Lembrando a autonomia administrativa e

financeira das instituições policiais, comunicou que o assunto será levado ao

Secretário de Defesa Social para considerações e deliberações junto à Chefia da

Polícia Civil e ao Comando-Geral da Polícia Militar.

Wagner Ricardo negou ter dito que o consumo de drogas tenha relação direta com

a pobreza. Exemplificou com a situação do Rio de Janeiro, onde morou 13 anos: tinha
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sensação de segurança maior. Lá existe uma violência organizada, apesar das

estatísticas piores: as pessoas sabem que evitando determinadas áreas não correm

risco. Já em Belo Horizonte a violência é causada pelo usuário de drogas, que busca

o último “barato”, sendo assim capaz de cometer crimes. No Rio, as classes média

alta e alta são as que mais consomem drogas, mas a violência não está em

Copacabana, na orla, na praia ou na rua. Isso não quer dizer, esclareceu, que a

desigualdade conduza diretamente ao consumo de drogas, que por sua vez leva à

criminalidade. Afirmou ser preciso abrir oportunidades aos adolescentes e demais

setores vulneráveis à violência associada ao vício, para que tenham escolha entre

desemprego e mercado formal de trabalho. Na Sedese, o objetivo não é coibir a

violência, mas dar chance aos indivíduos, especialmente aos jovens de 14 a 24 anos.

Logo, diagnosticar a desigualdade é fundamental para oferecer oportunidades,

conscientizando as pessoas sobre o melhor destino para elas, para sua vida.

A Deputada Maria Tereza registrou que houve avanços a partir da Conferência

Nacional de Segurança Pública, realizada em 2009. Como representante desta

Comissão, participou das etapas municipal, estadual e federal. A sociedade civil e os

órgãos de defesa social definiram que segurança pública é política de Estado, pois

permanece, enquanto os governos passam. Destacou ainda a repressão qualificada e

a prevenção. Na repressão qualificada, o uso das inteligências das polícias é

essencial. Do ponto de vista da prevenção, é fundamental trabalhar para que a

Polícia Comunitária avance cada vez mais no Estado.

O Cel. Alexandre Marcelo disse que a atividade do Corpo de Bombeiros recai sobre

a área preventiva e, muitas vezes, perpassa processos e ações da Polícia Civil, do

sistema penitenciário, da Polícia Militar e da sociedade civil, ligando-se ao sistema de

integração.

II. 3 - Encaminhamentos aprovados:

a) ofício ao Chefe da Polícia Civil encaminhando notas taquigráficas e solicitando

aumentar o efetivo policial para potencializar o combate à criminalidade e ao tráfico

de drogas;

b) ofício ao Secretário de Defesa Social encaminhando notas taquigráficas e

solicitando: ampliar o número de Delegacias Especializadas em todo o Estado e
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fortalecê-las; potencializar o combate ao “crack” e instalar novos postos policiais nas

divisas estaduais; garantir recursos para aprimorar o sistema prisional e a

ressocialização dos presos;

c) ofício à Subsecretaria Antidrogas da Seej encaminhando notas taquigráficas e

solicitando atenção às comunidades terapêuticas, multiplicando-as para novos

Municípios, ampliando vagas e valorizando-as como instrumento central para

recuperação de dependentes químicos;

d) ofício ao Governador do Estado encaminhando notas taquigráficas e solicitando:

prever dotações – na LOA e no PPAG – para aumentar efetivos policiais, postos

policiais nas divisas estaduais, combate às drogas, comunidades terapêuticas,

Delegacias Especializadas, sistema prisional, processo de ressocialização e

Defensorias Públicas; instalar Defensorias Públicas em todas as comarcas de Minas

Gerais, por meio de um plano de médio prazo, com cronograma adequado e recursos

suficientes.

III - Principais pontos abordados

III. 1 - Criminalidade:

a) houve redução dos casos tipificados como violentos nos últimos dois anos;

b) a apreensão de drogas se concentra em áreas onde há mais homicídios e tráfico;

c) as principais ocorrências na 1a Risp dizem respeito a tentativas de homicídio,

roubo, porte ilegal de arma e ameaças;

d) concentração de desemprego, crimes violentos e uso de drogas na faixa etária

de 15 a 24 anos;

e) no que se refere a violência e acidentes, o uso de álcool é a grande causa, mas o

uso de “crack” se tornou a mais grave questão social e de saúde pública;

f) em 2009, houve aumento de 50% das prisões por furtos e roubos, bem como

redução de 40% dos crimes violentos e de 50% dos furtos a transeuntes.

III. 2 - Resultados positivos:

a) articulação de ações e informações entre instituições policiais e de justiça

criminal;

b) investimentos da Seej;

c) investimentos da Seds, repercutindo positivamente na segurança pública;
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d) avanço pequeno, mas real, na rede de atenção e nos Caps-AD;

e) consolidação do Consep como espaço de discussão, mobilização e busca de

resultados;

f) redução da criminalidade por meio de integração do trabalho das instituições;

g) crescimento do número de inquéritos concluídos sobre furtos e roubos;

h) redução do número de inquéritos instaurados desde janeiro de 2009, refletindo

queda do número de ocorrências.

III. 3 - Problemas:

a) a desigualdade social - e não a pobreza extrema - se encontra associada à

violência;

b) o surto do uso de “crack” evidencia a ausência do Estado no tratamento dos

dependentes;

c) além da dependência e da violência, o tráfico é causa central da criminalidade;

d) o uso de drogas está disseminado, presente em todos os estratos sociais e

dentro das casas;

e) o trabalho preventivo está ligado à intervenção no ambiente;

f) os adolescentes devem ser vistos não como problema, mas como parte da

solução;

g) há atraso na oferta de tratamento pelo SUS à dependência química;

h) a informação é elemento que ajuda a afastar crianças e adolescentes das

drogas;

i) as comunidades terapêuticas não estão aptas a receber casos que necessitem de

aparato hospitalar;

j) há necessidade de elaboração de conceitos que insiram as comunidades

terapêuticas nos programas.

III. 4 - Carências a serem supridas:

a) inserir a saúde pública no tratamento da dependência química;

b) construir hospitais gerais para tratar intoxicação aguda e síndrome de

abstinência;

c) implantar pontos de acolhimento para dependentes químicos, pois a internação

não é a saída para todos;
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d) debater a adoção de modelos diferentes para o tratamento de dependentes

químicos, como comunidades terapêuticas;

e) destinar mais investimentos às questões especializadas – como a defesa da

criança e do adolescente e o combate à violência contra a mulher –, e não apenas às

áreas integradas;

f) instituir novas leis e normas para avaliar e fiscalizar projetos de grandes eventos;

g) sugerir que a Assembleia peça prestação de contas ao Fundo Municipal de

Saúde;

h) debater a relação do Corpo de Bombeiros com o Samu, para melhorar o

atendimento;

i) aumentar os efetivos das Polícias Rodoviária Federal e Civil;

j) dotar o 1º Departamento da Polícia Civil de pessoal e veículos suficientes;

k) garantir equipamentos para a unidade especializada em crimes cibernéticos;

l) melhorar e dignificar a carreira de Delegado de Polícia;

m) envolver o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública e a

comunidade nas políticas e ações de segurança pública.

Poços de Caldas, 7/6/2010

I - Apresentação

Em 7/6/2010, realizou-se, na Câmara Municipal de Poços de Caldas, a 17ª Reunião

Extraordinária da Comissão de Segurança Pública. Requerida pelos Deputados João

Leite, Presidente da Comissão, Maria Tereza Lara, Vice-Presidente, Rômulo

Veneroso e Tenente Lúcio, a reunião teve por objetivo debater, em audiência pública,

questões relativas à segurança pública no Município e na Região.

Além do Deputado João Leite, Presidente da Comissão de Segurança Pública, e do

Deputado Carlos Mosconi, Presidente da Comissão de Saúde da ALMG,

compuseram a Mesa: o Vereador Marcus Eliseu Togni, Presidente da Câmara

Municipal de Poços de Caldas; Sérgio Luis Krizanski, Secretário Municipal de Defesa

Social, representando o Prefeito de Poços de Caldas; Inspetor Helênio Romualdo

Almeida, Superintendente Substituto da Polícia Rodoviária Federal em Poços de

Caldas, representando o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Minas

Gerais; Cel. José Dimas da Silva Fonseca, Comandante da 18ª Região da Polícia
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Militar, representando o Comandante-Geral da PMMG; Ten. Douglas Martins Soares,

Comandante da 2ª Cia. de Bombeiros Militares de Poços de Caldas, representando o

Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais;

Delegado Antônio Carlos Correa de Faria, Chefe do 18º Departamento da Polícia

Civil, representando o Chefe de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Bruno Pinto

Rodrigues, Defensor Público, representando o Defensor Público-Geral; Gustavo

Henrique Neves Machado, Diretor de Relações Institucionais da Secretaria de

Esportes e da Juventude, representando o Subsecretário de Políticas Antidrogas e o

Secretário de Estado de Esportes e da Juventude; e Gláucia Aparecida Boaretto,

Vice-Prefeita de Poços de Caldas.

II - Desenvolvimento da reunião

 II. 1 - Exposições

O Presidente da Comissão, após declarar aberta a reunião, ressaltou que já haviam

sido realizadas reuniões em 17 Risps e que já haveria um diagnóstico sobre a

integração da Polícias. Agradeceu aos órgãos dos sistemas de segurança pública e

justiça pela presença constante nas audiências. Informou que os relatórios dessas

reuniões ajudarão as discussões do fórum técnico sobre segurança pública, drogas,

violência e criminalidade na ALMG, do qual surgirá um livro para subsidiar a

elaboração do Orçamento do Estado e do Plano Plurianual de Ação Governamental.

Acrescentou que o tráfico de drogas tem sido o grande motor da violência. Avaliou

que, se o aumento do número de prisões mantivesse o mesmo ritmo, não haveria

cadeias suficientes em 2011. Ressaltou que seria necessário investir no tratamento

do dependente químico, a fim de evitar-se que o ciclo de demanda continue em

expansão. Disse, por fim, que as reuniões também detectaram um dado relevante: o

número reduzido de policiais civis e policiais rodoviários federais nas Risps.

A seguir, o Deputado João Leite compôs a Mesa e passou a palavra a seus

integrantes.

O Vereador Marcus Eliseu Togni agradeceu a todos pela presença e participação.

O Deputado Carlos Mosconi ressaltou que Poços de Caldas possui um baixo índice

de criminalidade, bem como o IDH maior do Estado e 20° do País. No entanto, apesar

desse quadro favorável, Poços de Caldas também integraria o mapa da droga e teria
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experimentado um aumento exagerado do uso do “crack”, disseminado

especialmente entre a população de baixa renda e já atingindo a zona rural.

Questionou se o Estado estaria preparado para combater esse problema e o que

fazer para dar tranquilidade e apoio a famílias que têm filhos ou netos viciados, haja

vista que o tratamento é caro. Afirmou que o Estado deve voltar-se para essa questão

de forma incisiva, como uma das políticas públicas prioritárias.

O Deputado João Leite comentou que a porta de entrada para o tratamento do

dependente químico é o Caps, mas em Minas Gerais haveria apenas 19 desses

centros. Em Belo Horizonte, só um para atender a uma população de 2.500.000

habitantes.

O Deputado Carlos Mosconi comentou que o Caps foi criado para substituir os

hospitais psiquiátricos – iniciativa que considera adequada –, mas não têm

capacidade para atender nem 1% da demanda do nosso Estado, caso se considere

os dependentes de drogas.

O Delegado Antônio Carlos Correa de Faria confirmou que a 18a Risp é a mais

segura do Estado. Tem o menor índice de vulnerabilidade juvenil de Minas Gerais e o

quarto menor do Brasil. Informou que, entre 2007 e 2009, o número de crimes

violentos diminuiu de 248 para 112, e que, em 2009-2010, todos os crimes de

homicídio, de roubo a postos de gasolina e de sequestro foram elucidados, tudo isso

fruto da prioridade dada pela Polícia Civil aos crimes violentos relacionados ao tráfico

de drogas. Esclareceu que dados da Fundação João Pinheiro e da Polícia Militar

confirmam a redução da criminalidade na Risp.

Ressaltou ainda que, em 2009 e 2010, tem-se reprimido rigorosamente o tráfico de

drogas na Região, que o número de inquéritos concluídos e encaminhados ao

Judiciário superou, por ampla margem, as metas previstas, e que o 18º Departamento

da Polícia Civil – DOC – teve ótimo desempenho na elaboração de TCOs e processos

administrativos. Afirmou que tais resultados positivos devem-se à capacidade dos

policiais civis e militares e ao trabalho integrado com outros órgãos de defesa social,

a exemplo do Grupo de Monitoramento Integrado – GMI –, que agrega também a

Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Municipal e a Suapi. Mencionou ainda os

problemas do 18º DPC: escassez de recursos humanos, em especial de Delegados e
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escrivães; inexistência de local para custódia de crianças e adolescentes em conflito

com a lei, principalmente nos plantões noturnos; furto e roubo de veículos em

Alfenas; não construção do presídio em Poços de Caldas. Citou também algumas

iniciativas focadas na melhoria da segurança pública para a Região, incluindo a

contenção da criminalidade que migraria do Estado de São Paulo para lá: futura

criação da Risp Sul na área mais carente da cidade, em parceria com a Prefeitura,

com orçamento já aprovado, e agregando, além das Polícias Militar e Civil e do Corpo

de Bombeiros, a Guarda Municipal, um posto de identificação, atendimento à mulher

e o Conselho Comunitário; disseminação da metodologia de Polícia Judiciária para as

demais regionais do 18º DPC; trabalho de formação de inteligência em Alfenas;

criação do Grupo de Investigações Rurais – GIR – na região de São Sebastião;

parceria entre a Pontifícia Universidade Católica – PUC – e instituições que integram

o GMI para a troca de informações e trabalho conjunto; criação de núcleos de

operações estratégicas, com um Delegado de operações em inteligência e, pelo

menos, dois policiais civis em cada regional; proposta de criar mais quatro

Departamentos Antidrogas no Estado, sendo um deles a ser alocado em Poços de

Caldas; criação da 1ª Agência de Inteligência Policial – AIP.

O Cel. José Dimas da Silva Fonseca ressaltou que, mesmo antes da criação da 18ª

Risp, em janeiro passado, já havia naquela cidade uma forte integração, motivo que

lhe garantiu o melhor desempenho entre todas as Regiões, apesar de ser a mais

nova. Afirmou que conseguiram diminuir ainda mais o índice de criminalidade violenta

nos primeiros meses de 2010. Disse ainda que a Região é muito importante na

contenção da criminalidade que migraria de São Paulo para Minas, principalmente a

relacionada ao tráfico de drogas. Mencionou que Passos e Alfenas seriam as cidades

mais problemáticas, mas a criação de mais uma companhia da PMMG e a integração

das ações de inteligência e de defesa social em Passos estariam resultando na

redução de seus índices de criminalidade. Alfenas, porém, permaneceria como a

cidade mais violenta da região, carecendo de atenção especial. Informou que a Igesp,

já utilizada em Poços de Caldas, seria estendida para Passos e Alfenas. Opinou que

a criação da Companhia Escola em Poços de Caldas é um grande ganho. Disse que

a motivação será outra, pois o pessoal realmente fincará seus passos nesta cidade. O
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início do Curso Especial de Formação de Sargentos teria efeito semelhante, pois

evitaria que boa parte do efetivo de cabos da Polícia Militar local migrassem para

Pouso Alegre. Por fim, reforçou a necessidade de se construir no Município um

presídio, pois as condições da cadeia pública seriam desumanas, e um centro

socioeducativo para acolher crianças e adolescentes em conflito com a lei, pois o Sul

do Estado não teria nenhum.

O Ten. Douglas Martins Soares apontou que a atuação do Corpo de Bombeiros na

região tem sido focada sobretudo na prevenção – por meio de palestras e de

capacitação em primeiros socorros, em prevenção de acidentes, e em observância à

Lei de Prevenção e Combate a Incêndio –, além do apoio prEstado aos demais

órgãos integrados à defesa social. Externou a preocupação com a redução em 20%

no efetivo nos últimos quatro anos, bem como o anseio pela criação de um batalhão

local ou de outra companhia independente, cujas instalações já estariam sendo

preparadas. Informou, por fim, que começariam a receber jovens para medidas

socioeducativas e manifestou sua crença na integração total das ações de defesa

social.

O Inspetor Helênio Romualdo Almeida afirmou que o maior problema da Polícia

Rodoviária Federal na região é o efetivo reduzido, com menos de 20 policiais.

Mencionou também a preocupação da Instituição com embriaguez ao volante no caso

de veículos de carga e com a exploração sexual de crianças e adolescentes. Nesse

último caso, a Comissão de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal estaria

desenvolvendo trabalho de combate em todo o Estado bem como um projeto para

atender e minimizar o sofrimento das vítimas.

O Secretário Sérgio Luis Krizanski ressaltou o trabalho conjunto das Secretarias

Municipais de Serviços Públicos, de Promoção Social, de Esportes e de Educação,

focado na coibição ao contrabando e ao tráfico de drogas, no acolhimento de

migrantes e na retirada de crianças das ruas, proporcionando-lhes atividades

esportivas e educacionais praticamente o dia todo. Essas ações contribuiriam para a

redução da criminalidade na Região. Frisou que, apesar dos poucos recursos, a

Prefeitura estaria dando total apoio aos órgãos de defesa social. Esclareceu que a

Guarda Municipal estaria motivada e com duas novas patrulhas: uma na área rural e
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outra nas escolas públicas, acompanhando a saída dos alunos. Isso, no entanto,

ainda não aconteceria em todos os estabelecimentos de ensino, dada a insuficiência

de efetivo. Mencionou também a Guarda Verde, com trabalho de proteção ao meio

ambiente em parceria com a Polícia Civil, e a redução de praticamente 80% nos

danos a próprios públicos. Frisou a necessidade da construção de uma nova unidade

prisional, bem como de um centro de acolhimento ao menor. Ressaltou ainda a

necessidade do estabelecimento da Polícia Federal na região, uma vez que seria alto

o trânsito de pessoas vindas de outros Estados. Por fim, frisou o perigo da internet,

que seria responsável pela maioria dos crimes violentos – à semelhança do “crack” –,

como veículo para as drogas, a pedofilia e outros crimes.

Gustavo Henrique Neves Machado realçou a necessidade de continuidade no

trabalho integrado que vem sendo feito no Município, em face de seus resultados

positivos e, particularmente, considerado o potencial de migração da criminalidade

pela proximidade com São Paulo. Assim, sublinhou a importância de ações

municipais pensadas em longo prazo, independentemente de disputas políticas,

conforme tem ocorrido em Poços de Caldas. Afirmou ainda acreditar que a juventude

merece um tratamento diferenciado, não apenas em torno de temas ligados à

criminalidade e violência – o que considera fundamental –, mas também apoiando

atitudes positivas e de crescimento, a exemplo do empreendedorismo e do

voluntariado. Disse que o governo estadual, por meio de sua Coordenadoria Especial

de Juventude, tem desenvolvido políticas focadas tanto na diminuição da

criminalidade entre crianças e adolescentes quanto nas oportunidades para a

juventude, uma vez que se considera que o jovem é não um problema, mas sim parte

de uma solução maior.

O Defensor Público Bruno Pinto Rodrigues esclareceu que mais de 70% dos casos

atendidos pela Defensoria Pública na Comarca estão relacionados ao tráfico ou

consumo de drogas, incluindo desde adolescentes até adultos da terceira idade.

Ressaltou que, apesar do empenho dos órgãos competentes e dos resultados

positivos em Poços de Caldas, o problema residiria na falta de tratamento para

dependentes. Estes, por vezes, acabam encarcerados por delitos cometidos para a

compra da droga. A propósito, lembrou o aumento de presos na cadeia local. Diante
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dessa situação, apontou para a criação de centros de tratamento no Estado e a

construção do presídio no Município.

Afirmou também que dos 1.200 cargos de Defensores Públicos no Estado somente

450 estariam em atuação, sendo preciso, portanto, fortalecer a categoria. Realçou

que atuam em caráter de emergência no Município, mas têm projetos focados no

desenvolvimento da cidadania entre famílias das áreas rurais e da periferia, pois

acreditam que a Defensoria deva ter papel educativo junto à infância e adolescência e

às comunidades. Com isso, apostam na elevação da autoestima da população e no

rompimento do ciclo de violência resultante do uso de drogas, em especial o “crack”.

O Presidente da Comissão comentou que, desde a CPI do sistema carcerário e das

leis que dela resultaram, a ALMG vem preocupando-se intensamente com a situação

da Defensoria Pública e hoje acompanha com muito interesse o concurso para

reforçá-la, suspenso por ação judicial.

A Vice-Prefeita Gláucia Aparecida Boaretto frisou que, apesar do trabalho já feito e

da atuação dos Postos de Saúde da Família – PSFs – e dos Centros de referência de

Assistência Social – CRAs – nas periferias do Município, o problema das drogas,

particularmente o “crack”, ainda constituiu forte preocupação. Disse que a maior

carência se relaciona ao tratamento de dependentes. Externou sua preocupação com

a inexistência de um centro de acolhimento para crianças e adolescentes em conflito

com a lei, ressaltando a relevância de um projeto bem elaborado com tal propósito,

evitando-se que ele se torne um “cadeião”. Para ambos os pleitos, pediu apoio às

autoridades.

O Presidente da Comissão comentou que um centro integrado, conforme previsto

no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA –, estaria sendo implementado pela

primeira vez em Belo Horizonte e que o Estado possuía recursos para a construção

de outro centro de internação de adolescentes em conflito com a lei em Betim, mas

uma lei municipal proibiu essa construção. Informou que haveria uma audiência

pública da Comissão nesse Município e que o assunto seria discutido. Contou ainda

que visitou o centro de internação de Juiz de Fora, o qual, apesar de possuir estrutura

adequada, se encontrava em rebelião, pois lá havia muitos adolescentes do sul do

Estado, descontentes com a distância de suas cidades e famílias. Pediu, por fim,
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especial atenção do Deputado Carlos Mosconi para a demanda pela implementação

de tais centros em todo o Estado.

II. 2 - Discussão

Após as exposições dos componentes da Mesa, os inscritos tiveram a palavra.

O Pastor Milton Santana, da Igreja Quadrangular Independente, falou sobre a

proposta de um novo sistema carcerário para o século XXI – com participação da

sociedade civil organizada, proximidade da família dos presos e recuperação de réus

primários –, a qual já teria sido apresentada ao Governador do Estado e ao Deputado

Federal relator da CPI do sistema carcerário. Disse que a ideia foi bem aceita e já

estaria sendo encaminhada de modo que Poços de Caldas venha a receber o projeto

piloto. Informou também que a maquete da penitenciária já teria sido publicada.

O Presidente da Comissão confirmou o encaminhamento da proposta mencionada

pelo Pastor ao Subsecretário de Administração Prisional e comentou sobre a PEC nº

470/2010, mediante a qual será possível acompanhar o Fundo Penitenciário

Nacional. Em seguida, solicitou ao Delegado Carlos Camargo informações sobre o

perfil do tráfico na região.

O Delegado Carlos Camargo esclareceu que a principal preocupação é o “crack” e

que a grande vulnerabilidade são os 350km de divisa com São Paulo. Grande parte

das drogas viria da Bolívia pela “rota caipira”: Campinas, Mogi Mirim, Mogi Guaçu e

Sul de Minas, por rodovias federais e estradas vicinais. Afirmou ainda que os

números comprovam a eficácia do combate ao tráfico na região: as delegacias

estariam cheias de inquéritos; as varas criminais, lotadas de processos; a pauta de

audiências, ocupada até 2012; e a população carcerária local, cheia de traficantes e

dependentes envolvidos com crimes. Por fim, também apontou a urgência da

construção de um presídio, bem como a instalação de centros para o acolhimento de

crianças e adolescentes em conflito com a lei e para o tratamento de usuários de

drogas.

O Delegado Carlos Eduardo Galhardi di Tommaso confirmou a avaliação de que o

combate ao tráfico na região é eficaz. Sobre a rota de entrada, acrescentou Ribeirão

Preto como origem do fluxo para Passos. Por fim, solicitou o aumento do efetivo de

policiais civis e Delegados na região.
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O Deputado João Leite perguntou a respeito de denúncias sobre atuação irregular

de Agentes Penitenciários e sobre o desaparecimento de 1500 processos no fórum

de São Sebastião do Paraíso.

O Delegado Antônio Carlos respondeu: sobre o caso dos Agentes Penitenciários,

não tinha conhecimento, mas o Delegado Regional atual seria competente; sobre o

desaparecimento de processos, aguardava-se a denúncia à Polícia Civil para início

de investigações.

O Presidente da Comissão perguntou o número de varas criminais em Poços de

Caldas.

O Defensor Público Bruno Pinto apontou duas, uma acumulada com a Vara da

Infância e Juventude e outra com a de Execução Penal, mas haveria mistura de

atribuições diferenciadas.

O Deputado João Leite lembrou que uma proposição para a criação de mais três

varas na região já havia sido aprovada, mas que ainda não havia sido efetivada.

O Defensor Público Bruno Pinto esclareceu que não estaria havendo liberação de

presos na cadeia por decurso de prazo na apuração dos inquéritos, mas que não

sabia sobre a liberação de presos por decurso de prazo em andamento de processo.

O Presidente da Comissão informou que, no dia seguinte, a ALMG, com a presença

de seu Presidente, assinaria, juntamente com o Ministério Público, o Tribunal de

Justiça e o Governo do Estado, um convênio para informatização e acompanhamento

da execução de penas no Estado, fruto do trabalho da Comissão Especial sobre o

tema. Na sequência, perguntou sobre a existência de uma companhia independente

da Polícia Militar Rodoviária e de estradas federais delegadas à Polícia Rodoviária

Estadual naquela região.

O Cel José Dimas esclareceu que, com a 18ª Risp, foi criada a 18ª Companhia

Independente de Meio Ambiente e Trânsito. Respondeu também que a BR-050 é uma

rodovia federal delegada, estando seus 1.300km sob a responsabilidade dessa

Companhia. Mencionou, por fim, que o efetivo é reduzido diante do grande número de

acidentes por imprudência ou negligência, mas que a formação de policiais na

Companhia Escola local poderá, a médio e longo prazos, suprir essa deficiência.

O Inspetor Helênio Romualdo esclareceu que são três as rodovias sob a
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responsabilidade da 13ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, com sede em

Poços de Caldas: as BRs-146, 267 e 459, sendo a BR-491 delegada à Polícia Militar.

Afirmou que as condições de sinalização e pavimentação são boas e não há

carências materiais nem de infraestrutura – o número de viaturas e aparelhos de

última geração é suficiente. No entanto, só há um posto e o número de policiais seria

16, muito pequeno diante da necessidade de 50 para atuar em 500km.

A Vice-Prefeita Gláucia Aparecida e o Defensor Bruno confirmaram a atuação

conjunta da Defensoria Pública, dos CRAs e dos PSFs, utilizando espaços físicos

comuns e dialogando sobre o trabalho itinerante. Ademais, haveria plena interação no

trabalho realizado na assistência a mulheres vitimizadas, a crianças e adolescentes

em conflito com a lei e a dependentes químicos.

O Presidente da Comissão comentou sobre a postura do governo federal para o

tratamento de dependentes químicos: ênfase nos Caps-AD, mas sem reconhecer as

comunidades terapêuticas.

O Deputado Carlos Mosconi acrescentou que a iniciativa do governo federal seria

muito tímida, aquém da necessidade, pois haveria disparidade entre o uso de drogas

e a forma de efetivar o tratamento dos usuários. Citou a atuação do governo federal

no combate à aids como exemplo da eficácia de uma coordenação adequada entre

decisão coerente e ação integrada, sugerindo o mesmo tipo de atuação no combate

às drogas. Ressaltou a importância do envolvimento das escolas e dos PSFs na

prevenção ao uso de drogas. Sugeriu que as estruturas físicas dos vários hospitais

fechados por dificuldades financeiras sejam aproveitadas para a instalação dos Caps,

reutilizando-os, uma vez que haveria instrumentos adequados para o combate ao uso

da droga mas que faltariam as estruturas.

O Vereador Álvaro Assumpção Cagnani, Vice-Presidente da Câmara Municipal,

abordou a permanência de presos na cadeia mesmo após cumpridas suas penas, o

que seria preocupante pela injustiça e pelo risco de que sofram influência negativa de

presos de maior periculosidade. Esse problema ocorreria porque há excesso de

processos. Apesar da boa atuação da Defensoria Pública, das polícias e do judiciário,

a situação ainda seria grave. Para resolvê-la, pediu apoio às autoridades.

Antes de encerrar a reunião, o Presidente da Comissão agradeceu a cada um dos
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participantes e reiterou a gravidade das questões envolvendo as drogas, em

particular o “crack”. Afirmou tratar-se de uma epidemia no Estado e no País, de uma

situação insustentável. Discordou dos movimentos que defendem a liberação do uso

de drogas. E concordou com o Deputado Carlos Mosconi no sentido de que a

possível solução talvez seja uma política do governo federal que una os instrumentos

já existentes à reutilização de estruturas físicas hoje em desuso.

II. 3 - Encaminhamentos aprovados:

a) ofício ao Secretário de Defesa Social, solicitando: a construção de um presídio

no Município de Poços de Caldas; a construção de um Centro Socioeducativo no

Município de Poços de Caldas;

b) ofício à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais

solicitando o aumento do efetivo da corporação nas rodovias federais que atravessam

a região sul do Estado;

c) ofício ao Defensor Público-Geral solicitando mais Defensores Públicos na

Comarca;

d) ofício ao Ministério da Justiça solicitando a recomposição do efetivo da Polícia

Rodoviária Federal em Minas Gerais, especialmente na 13ª Delegacia, no Município

de Poços de Caldas.

III - Principais pontos abordados

III. 1 - Criminalidade:

a) disseminação do uso de “crack”, em especial entre as populações de baixa renda

e rural;

b) delitos praticados por dependentes químicos para aquisição de drogas;

c) entrada do trafico de drogas e da criminalidade pela divisa com São Paulo;

d) criminalidade alta em Alfenas, particularmente furtos e roubos de veículos;

e) exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias da região;

f) embriaguez ao volante, em especial no caso de veículos de carga.

III. 2 - Resultados positivos:

a) IDH de Poços de Caldas;

b) índices baixo de criminalidade e alto de elucidação de crimes entre 2007 e 2010;

c) atuação integrada das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e demais
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órgãos do sistema de defesa social do Estado na região, a exemplo do trabalho do

GMI;

d) superação das metas na conclusão de inquéritos policiais entre 2009 e 2010

assim como o desempenho do 18º DPC na elaboração de TCO e de processos

administrativos;

e) futura criação da Risp Sul;

f) iniciativas da Polícia Civil, tais como a disseminação da metodologia de Polícia

Judiciária, a criação de núcleos para operações estratégicas nas regionais, a

organização da inteligência em Alfenas, a criação do GIR em São Sebastião, a

parceria entre a PUC e as instituições do GMI;

g) criação da 1ª AIP;

h) previsão de implantação da metodologia da Igesp em Passos e Alfenas;

i) criação de mais uma companhia da PMMG e integração de ações em Passos;

j) possível instalação de um Departamentos Antidrogas em Poços de Caldas;

k) criação da Companhia Escola em Poços de Caldas;

l) previsão de início do Curso Especial de Formação de Sargentos no Município;

m) trabalho, do Corpo de Bombeiros, de prevenção e de capacitação de cidadãos;

n) recebimento de jovens cumprindo medidas socioeducativas pelo Corpo de

Bombeiros;

o) projetos da Comissão de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal;

p) infraestrutura da 13ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal;

q) projetos da Defensoria Pública pela cidadania, junto a famílias pobres urbanas e

rurais;

r) trabalho conjunto realizado por secretarias municipais;

s) duas novas patrulhas da Guarda Municipal;

t) trabalho da Guarda Verde;

u) redução de praticamente 80% nos danos a próprios públicos;

v) projetos da Coordenadoria Especial de Juventude do Governo do Estado de

Minas Gerais.

III. 3 - Problemas:

a) carência de tratamento para usuários de drogas;
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b) falta de local de custódia para crianças e adolescentes em conflito com a lei;

c) não construção do presídio em Poços de Caldas;

d) superlotação da cadeia do Município;

e) escassez de recursos humanos no 18º DPC;

f) efetivo insuficiente na 18ª Região da Polícia Militar;

g) redução do efetivo do Corpo de Bombeiros;

h) inexistência de um Batalhão do Corpo de Bombeiros ou de uma segunda

companhia;

i) efetivo reduzido na Polícia Rodoviária Federal;

j) número insuficiente de Defensores Públicos;

k) insuficiência de efetivo na Guarda Municipal;

l) inexistência de uma unidade da Polícia Federal na região.

III. 4 - Carências a serem supridas

a) implementação de tratamento para usuários de drogas;

b) local de custódia para crianças e adolescentes em conflito com a lei;

c) construção de um presídio em Poços de Caldas;

d) recursos humanos para o 18º DPC, em especial Delegados e Escrivães;

e) aumento do efetivo da Polícia Militar;

f) aumento do efetivo do Corpo de Bombeiros;

g) aumento do efetivo da Polícia Rodoviária Federal;

h) aumento do número de Defensores Públicos;

i) estabelecimento de uma unidade da Polícia Federal na região.

Lavras, 8/6/2010

I - Apresentação

Em 8/6/2010, realizou-se na Escola Municipal Dra Damina, a 16ª Reunião Ordinária

da Comissão de Segurança Pública. Requerida pelos Deputados João Leite, Maria

Tereza Lara, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, teve como finalidade discutir

questões relativas à segurança pública no referido Município.

Compuseram a Mesa da Reunião: o Deputado João Leite, Presidente da Comissão;

Deputada Maria Tereza Lara, Vice-Presidente da Comissão; Jussara Menicucci de

Oliveira, Prefeita Municipal de Lavras; Vereador Evandro Castanheira Lacerda,



____________________________________________________________________________
683

Presidente da Câmara Municipal de Lavras; Hafez Tadeu Sadi, Chefe do 6º

Departamento da Polícia Civil em Lavras, representando o Chefe de Polícia Civil do

Estado; Maj. Francisco Assis de Oliveira, Comandante do 8º Batalhão da Polícia

Militar em Lavras, representando o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado;

Ten. Ademir Penido da Silva, Comandante do 9º Batalhão de Bombeiros Militar em

Lavras, representando o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do

Estado; João Carlos Girotto, Delegado da Polícia Federal, representando o

Superintendente Regional do Departamento de Polícia Federal em Minas Gerais.

II - Desenvolvimento da Reunião

II. 1 - Exposições e discussão

O Presidente da Comissão abriu a reunião anunciando a finalidade de se

debaterem questões relativas à segurança pública na 6ª Região Integrada de

Segurança Pública - Risp -, com sede em Lavras. Em seguida, compôs a Mesa e

passou a palavra à Prefeita do Município de Lavras, Jussara Menicucci, que destacou

a prevenção e a educação como fontes de paz social. Depois mencionou alguns

projetos guiados por essa lógica, tais como programas para crianças e jovens e

melhorias na iluminação publica. A Prefeita de Lavras disse também que, apesar de

receber críticas da imprensa local, apoia a construção do novo presídio no Município,

uma vez que o estabelecimento prisional atualmente em funcionamento não atende

as necessidades da cidade.

A Deputada Maria Tereza Lara elogiou a Prefeita e falou ainda da necessidade de

um sistema prisional humanizado, convocando a sociedade a participar das

discussões sobre o assunto. “A solução é necessária e cabe a todos contribuir para

que ela ocorra”, afirmou.

Indagada pelo Deputado João Leite sobre o abandono do patrimônio ferroviário em

Lavras, espaço onde tem se constituído local propício ao cometimento de delitos, a

Prefeita respondeu que Lavras, assim como as demais cidades que têm patrimônio

histórico ferroviário concedido à Ferrovia Centro Atlântica – FCA –, sofre com esse

problema, pois a empresa não se responsabiliza pela preservação. Disse ainda que a

Prefeitura tem um projeto de recuperação do patrimônio, mas que esse depende,

para se viabilizar, do interesse da companhia em assinar um convênio com a
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Prefeitura.

Em seguida, a palavra foi passada a Evandro Castanheira, Presidente da Câmara

Municipal de Lavras, que, apesar de considerar muito bons os índices de

criminalidade em Lavras, reforçou o problema apontado pela Prefeita, dando números

aos fatos: segundo o Vereador, existem mais de 250 mandados de prisão para serem

cumpridos em Lavras em aberto, cuja execução é obstada pela ausência de vagas

prisionais.

Posteriormente à fala dos representantes dos Poderes Executivo e Legislativo

locais, foi a vez dos representantes das autoridades policiais, Hafez Tadeu, Chefe da

Risp e do 6º Departamento da Polícia Civil em Lavras, e o Maj. Francisco Assis,

Comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar em Lavras.

Inicialmente, foi feita uma apresentação pelo Maj. Francisco de Assis, que informou

que a área do 8º Batalhão da PMMG é de 25 Municípios, envolvendo a região de

Lavras, de Oliveira, de Perdões e de Campo Belo. Segundo ele, a PMMG tem atuado

de forma setorizada na região, o que permite uma aproximação do policial com a

população. O Major Assis apresentou dados sobre a redução dos índices de

criminalidade, principalmente da criminalidade violenta no Município de Lavras, que

apresenta média de ocorrência bastante inferior à do Estado. Em 2009, por exemplo,

em Minas foram cometidos 302 crimes por grupo de 100 mil habitantes, enquanto em

Lavras foram 83 crimes para esse mesmo grupo. Os índices de criminalidade violenta

são ainda inferiores aos de várias cidades do mesmo porte, segundo apontou o

Comandante do 8º Batalhão da PMMG. O Comandante fez uma comparação de

Lavras com outras cidades de mesmo porte e com as mesmas características,

sobretudo em relação à vocação educacional e universitária. Em geral, os índices de

Lavras são melhores que os de Ouro Preto, Viçosa, Itajubá e Alfenas.

Ao se pronunciar sobre as principais necessidades da região, na sua avaliação,

estão a construção de um presídio e a designação de um local adequado para o

recolhimento de adolescentes infratores, além de uma política consistente de

prevenção e repressão às drogas, incluindo o tratamento de dependentes químicos.

Ele informou que a cadeia pública de Lavras foi assumida pela Subsecretaria de

Estado de Administração Penitenciária – Suapi – , e que, apesar da reforma realizada



____________________________________________________________________________
685

em 2007, a unidade prisional se encontra superlotada, com um excedente de 150

presos. A capacidade do presídio é para 50 pessoas. Para demonstrar a necessidade

de mais vagas no sistema prisional e socioeducativo, o Major Assis mostrou que os

índices de criminalidade chegaram ao pico no período em que a cadeia esteve

fechada. "Isso se explica porque a maior parte dos crimes é cometida por egressos

do sistema prisional. São casos de reincidência", afirmou o Comandante. De acordo

com o Major, a falta de condições para o acautelamento de menores infratores

também tem trazido sérios problemas, porque os adolescentes têm sido usados pelos

traficantes de drogas para práticas criminosas.

Em seguida, falou o Delegado Hafez Tadeu. Apesar dos índices de criminalidade da

região serem comparativamente menores que os de outras áreas do Estado, o

Delegado revelou que há grande volume de trabalho a cargo da polícia judiciária:

apenas no ano de 2010, até o mês de abril, tinham sido preparados 3.158 inquéritos

policiais. Segundo ele, quando somados os termos circunstanciados de ocorrência –

que totalizaram 4.255 até abril –, cerca de sete mil pessoas foram indicadas para a

Justiça como autores de crimes. O Delegado informou ainda outros dados sobre a

produtividade da polícia judiciária na região no mesmo período. Quanto a declarações

e depoimentos tomados pela Polícia Civil, foram 26.662 oitivas. O número de

intimações realizadas foi de 35.172. Houve 23 interceptações telefônicas. O número

de mandados de buscas e apreensões expedidos e cumpridos foi de 476. Ocorreram

também 267 mandados de prisão cumpridos. Com relação ao trabalho da Polícia Civil

relativo ao trânsito, foram realizados 8.611 exames de legislação e 8.361 exames de

direção. Ao todo, foram 10.191 carteiras nacionais de habilitação expedidas pela

regional no período.

De acordo com o Delegado, a Polícia Civil tem baixo contingente para atender essa

demanda de trabalho: são quatro Delegados Regionais, 35 Delegados, 55 Escrivães,

22 Peritos Criminais, 12 Médicos Legistas e 133 Agentes, totalizando 261 servidores.

Segundo estimativa do Chefe do 6º Departamento de Polícia Civil, só na regional de

Lavras seriam necessários mais 177 policiais para atuarem nas diversas funções da

corporação. No Estado, ele avalia que o efetivo deveria aumentar de 11 mil para 18

mil policiais. Para ilustrar a sobrecarga, revelou que, apesar dos 3.158 inquéritos
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concluídos pela regional de Lavras até o final de abril deste ano, existem outros 7.015

inquéritos em andamento acumulados no mesmo período.

Outras dificuldades apontadas pelo Delegado são a falta de Delegacias da Polícia

Civil em vários Municípios, falta de apoio para a sede da Risp e de dotação

orçamentária para os departamentos que sobrecarregam as delegacias onde estão

provisoriamente alocados, além de modificações na estrutura da carreira da Polícia

Civil. Sadi reivindicou a regulamentação do cargo de Chefe de Departamento e de

suas atribuições, redução da carga horária de trabalho, nova política salarial, além do

retorno completo dos policiais civis que ainda fazem a guarda de presos para a

função de investigação. O Delegado frisou que, em decorrência da divisão

constitucional de competências em matéria de polícia judiciária, a Polícia Federal não

é competente para apurar a maior parte dos ilícitos penais, sendo-lhe

constitucionalmente outorgada a incumbência de investigar crimes contra a União e

também a criminalidade interestadual ou com conexão internacional. Segundo ele, a

Delegacia de Polícia Federal de Varginha cobre uma área de 137 Municípios,

começando ao norte, na região de Lavras; ao sul, na cidade de Extrema, fronteira

com São Paulo; ao leste, em Bocaina de Minas, fronteira com Rio de Janeiro; a oeste,

em Passos.

Depois, a palavra foi passada ao Inspetor Helênio Almeida, representando a Polícia

Rodoviária Federal. O Inspetor destacou o serviço da Polícia Rodoviária Federal

desempenhado pelas recém implementadas Comissões Regionais de Direitos

Humanos, que, em Minas Gerais, têm atuado no enfrentamento à exploração sexual

de crianças e adolescentes. A PRF tem mapeado os pontos vulneráveis à exploração

sexual em rodovias federais. Segundo ele, são 290 pontos em Minas Gerais e 1.918

no Brasil.

Em seguida, falou a Defensora Pública Mirela Souza Araújo, representando o

Defensor Público-Geral. Ela ressaltou a contribuição da Defensoria Pública para a

redução das ocorrências de violência doméstica. Segundo a Defensora Pública, nas

cidades onde as pessoas conhecem o trabalho dos Defensores, há uma redução

bastante significativa desses índices. No entanto, segundo Mirela, em Minas Gerais, a

maior parte dos Defensores está na Capital e nas cidades-polo, e mais da metade
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dos Municípios não tem Defensores. Para ela, o controle da criminalidade deve focar

na prevenção da delinquência juvenil, pois é nela que se inicia o ciclo de

criminalidade. “O preso ou a pessoa que vem a ser delinquente muitas vezes tem

uma história de menor infrator”, afirmou a Defensora. Acrescentou ainda que as

políticas públicas de inclusão social, de tratamento e prevenção do uso de drogas e

de álcool são muito importantes para minorar os índices de criminalidade.

Depois, o Deputado João Leite passou a palavra aos representantes dos Conselhos

Comunitários de Segurança Pública – Conseps – de Lavras e Nepomuceno,

respectivamente Alexandre Marques Oliveira e Lineu Marques Tonelli, que

apresentaram como dificuldade a falta de infraestrutura nas instalações dos

Conselhos e de verbas para campanhas de prevenção.

Em seguida, falou Leonardo Brocanelli Fagundes, Diretor da Subsecretaria de

Administração Prisional – Suapi – na 6ª Região Integrada de Segurança Pública,

sendo ele o responsável pelos presídios de Três Corações, de Varginha e de Lavras.

O Diretor confirmou o problema de superlotação na cadeia de Lavras e disse que a

Prefeitura já doou o terreno para construção de um novo presídio com 300 vagas, nos

moldes da unidade de Pouso Alegre. No entanto, segundo ele, ainda não há previsão

de liberação de recursos para o início das obras. Ele ponderou, contudo, que mesmo

em situação precária, na cadeia de Lavras os presos estudam e podem trabalhar.

Já na fase dos debates, inscreveu-se para falar Marcelo Silva de Oliveira, que

sugeriu a criação de um “site” na internet para facilitar o acesso, pelo cidadão comum,

a informações relevantes de segurança publica. Já a Vereadora Helena Maria

Nogueira e outros participantes pediram a instalação de uma delegacia da Polícia

Federal em Lavras. Por sua vez, Ariane Farah Alvarenga, do Conselho Municipal dos

Direitos do Idoso, pediu a observância, nas políticas públicas, de abordagens

específicas para os idosos.

Rita de Cássia Teixeira, mãe de um detento da Cadeia Pública de Lavras, falou da

urgência de se construir um presídio no Município. Reclamou ainda da falta de

estrutura da cadeia local para recepcionar os familiares visitantes dos presos:

“Sábado choveu muito e tivemos que ficar debaixo da chuva, porque a cobertura não

era suficiente para nos abrigar”, afirmou. Disse também, emocionada, que tem medo
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do seu filho preso ser transferido para outra unidade prisional do Estado devido à falta

de vagas em Lavras, pois ela não teria condições financeiras de viajar para visitá-lo.

O Deputado João Leite disse que no ano passado, por iniciativa popular, na

Comissão de Participação Popular, foi aprovada uma emenda para a construção de

espaços para os familiares aguardarem o momento da visita de seus parentes que

estão presos.

Por fim, falou a Secretária Municipal de Promoção da Cidadania em Lavras, Belkis

Eriana Amaral de Souza, que discorreu sobre os problemas que o consumo do

“crack” tem trazido para a cidade e a forma como o Município tem se organizado para

enfrentar esse e outros problemas de segurança pública.

II. 2 - Encaminhamentos aprovados:

a) seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a

construção de um presídio e de um centro de atendimento a adolescentes, ambos no

Município de Lavras; para ampliação do efetivo policial na 6ª Região Integrada de

Segurança Pública – Risp –, especialmente da Polícia Civil; para assunção total de

presos sob a guarda da Polícia Civil pela Subsecretaria de Administração prisional –

Suapi –, para construção da sede da 6ª Risp e para proposição de modificações no

Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – com a previsão de recursos para

os Conselhos Comunitários de Segurança Pública – Conseps –;

b) seja encaminhado à Ferrovia Centro Atlântica – FCA – 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;

c) seja encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais

pedido de providências para implantação de uma unidade e para aumento do efetivo

policial da corporação no Município de Lavras;

d) seja encaminhado à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Minas

Gerais pedido de providências para aumento do efetivo policial da corporação nas

rodovias federais que atravessam a região sul do Estado.

III - Principais pontos abordados:

a) vários aspectos da questão da segurança pública no Município de Lavras

convergem para a necessidade de serem construídos um novo presídio no Município
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e um centro de internação para adolescentes autores de atos infracionais;

b) os índices de criminalidade na região são menores que a média estadual;

c) a Polícia Civil e a Defensoria Pública apresentam déficits de quadros de pessoal

e de estrutura na região;

d) o consumo de drogas na região, principalmente do “crack”, é uma preocupação

crescente; deve haver mais investimento em políticas de tratamento de dependentes

químicos;

e) os projetos sociais são fundamentais à prevenção da criminalidade da região.

Betim, 10/6/2010

I - Apresentação

Em 10/6/2010, realizou-se, no Centro Administrativo do Município de Betim, a 19ª

Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública. Requerida pelos

Deputados João Leite, Presidente da Comissão, Maria Tereza Lara, Vice-Presidente,

Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, a reunião teve por finalidade discutir questões

relativas à segurança pública no Município de Betim e região.

Além dos Deputados João Leite, Maria Tereza Lara, Rômulo Veneroso, Pinduca

Ferreira e Ivair Nogueira, compuseram a Mesa: Maria do Carmo Lara, Prefeita de

Betim; Carlos Roberto de Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Betim;

Delegado Expedito Gomes da Silva, Chefe Adjunto do 2º Departamento da Polícia

Civil, representando o Chefe de Polícia Civil; Ten.-Cel. Ronan Gouveia, Comandante

do 33º Batalhão da Polícia Militar, representando o Comandante-Geral da Polícia

Militar; Maj. Carlos Alberto Marques de Oliveira, Subcomandante do 2º Batalhão de

Bombeiros Militares, representando o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros;

Robson Lucas, Chefe de Gabinete da Secretaria de Defesa Social, representando o

Secretário de Defesa Social; Anthero Drummond, Diretor Regional de Saúde,

representando o Secretário de Saúde; Inspetor Helênio Romualdo Almeida,

representando o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais;

Ricardo de Araújo Teixeira, Defensor Público no Município de Betim; Waldir

Gonçalves Leão, Presidente do Consep Centro, de Betim; e Eva Rosângela,

Presidente do Consep 10.

II - Desenvolvimento da reunião
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II.1 - Exposições e discussão

O Deputado João Leite abriu a reunião informando o intuito de se discutir a questão

da segurança pública no Município de Betim e região. Em seguida, relacionou o

extenso rol de participantes da sociedade civil presentes e disse que a reunião de

Betim fechava o ciclo de audiências realizadas pela Comissão de Segurança Pública

nas sedes das 18 Regiões Integradas de Segurança Pública – Risps – e no Município

de Manhuaçu. Acrescentou que, entre as muitas conclusões que estão sendo

retiradas dessas reuniões, está a constatação de que há significativo tráfico de

drogas no Estado e de que as Polícias têm agido fortemente, prendendo muitos

traficantes. Mas, como há grande demanda por drogas ilícitas, se um traficante é

preso, novos traficantes assumem a função, ou seja, como são muitos os usuários e

dependentes de drogas no Estado, o tráfico de drogas se renova mesmo com a forte

repressão.

A Prefeita de Betim chamou a atenção para dados divulgados pela Fundação João

Pinheiro e pela Polícia Militar, que indicam redução dos índices de criminalidade no

Município, resultado das ações conjuntas entre as forças policiais, a Guarda

Municipal e os governos estadual e federal.

A Prefeita mencionou também as ações do Município, voltadas para a prevenção

social da criminalidade. Disse que das 68 escolas municipais de Betim, 23 funcionam

em tempo integral, no âmbito do programa Escola da Gente, em que os alunos

chegam às 7 horas e saem às 17 horas. O foco do programa são as escolas cujos

alunos têm mais dificuldade na aprendizagem e as que registram mais problemas de

violência. A Prefeitura pretende expandir o programa até o final do ano, atingindo 30

escolas.

O Presidente da Câmara Municipal de Betim alertou sobre o problema das drogas

nas escolas e apontou, como possível solução, a implantação de uma polícia escolar,

de modo a evitar a atuação do tráfico nas escolas.

O Delegado Expedito Gomes da Silva disse que, de fato, os índices de

criminalidade em Betim recuaram, mas ainda são altos. Salientou que a polícia se

tem esforçado no combate ao tráfico de drogas, mas reconheceu, como já havia dito

o Deputado João Leite, que a prisão de traficantes faz com que novos criminosos
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sejam recrutados pelo tráfico. Em sua fala, o Delegado admitiu que são necessários

mais investimentos em segurança no Município e que muitas despesas da Polícia

Civil são custeadas pela Prefeitura.

O Ten.-Cel. Ronan Gouveia disse que, desde 2008, Betim tem registrado redução

nos índices de criminalidade, algo em torno de 15%. No caso dos homicídios, a

redução é de aproximadamente 20%.

O Maj. Carlos Alberto Marques de Oliveira salientou que os bombeiros têm dado

sua parcela de contribuição na questão da segurança, com campanhas educativas

para a prevenção de situações de risco em lagoas – locais muito frequentados por

usuários de drogas – e rodovias, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal.

O Inspetor Helênio Romualdo Almeida se prontificou a estreitar os laços da Polícia

Rodoviária Federal com a Prefeitura, objetivando novas parcerias.

Cloves Eduardo Benevides, Subsecretário de Políticas Antidrogas da Secretaria de

Esportes e da Juventude, salientou a consolidação do “crack” como a droga mais

representativa do cenário urbano brasileiro, cujo símbolo são as inúmeras

“cracolândias” existentes no País. Sobre o problema, acrescentou que a Lei nº

11.343, de 2006, definiu o uso de drogas como problema de saúde, que deve ser

tratado com o acolhimento. Disse também que a Polícia Militar tem o maior programa

de prevenção do Brasil, o Proerd, que já atendeu aproximadamente um milhão de

crianças.

Robson Lucas sintetizou a forma de atuação da Secretaria de Defesa Social em

dois focos principais. Do ponto de vista interno, destacou a atuação de duas

Subsecretarias, a de Administração Prisional e a de Medidas Socioeducativas.

Segundo ele, a Subsecretaria de Administração Prisional tem ampliado o número de

vagas do sistema carcerário e humanizado o tratamento dado aos presos. Com esse

trabalho, a Subsecretaria de Administração Prisional, na medida em que assume a

gestão das cadeias públicas, tem liberado o efetivo já escasso da Polícia Civil para

que se dedique integralmente ao exercício das funções policiais. Já a Subsecretaria

de Medidas Socioeducativas tem procurado construir novos centros socioeducativos

para o acautelamento de jovens em conflito com a lei. No caso de Betim, há uma

orientação para que se providencie, o mais rapidamente possível, a construção de um
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centro socioeducativo no Município. Do ponto de vista da segurança pública como um

todo, o outro foco para a atuação da Secretaria de Defesa Social é a coordenação da

atuação integrada das forças de segurança. Segundo Robson Lucas, a lógica da

integração não se restringe às forças de segurança, exigindo também a participação

de outros Poderes, como o Judiciário, e das Prefeituras.

Waldir Gonçalves Leão sugeriu que cada Consep seja vinculado a uma única

Companhia da Polícia Militar, de modo a aperfeiçoar o relacionamento dos conselhos

com a polícia.

Anthero Drummond Júnior disse que o debate sobre o problema das drogas deve

contemplar o uso do álcool. Uma em cada sete famílias brasileiras tem entre seus

membros pelo menos um viciado em álcool. Ademais, há a questão do “crack”, que

subverteu todas as formas de prevenção e tratamento até então existentes. Esse

entorpecente mudou conceitos, a forma de abordagem da questão das drogas.

Estima-se que existem hoje cerca de 600 mil usuários de “crack” no Brasil. O Diretor

citou a política federal para o problema, que pretende adotar como base de ação os

Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – Caps-AD –, com recursos da

ordem de R$410.000.000,00 para o enfrentamento do “crack”, e alertou para a

deficiência no tratamento de dependentes químicos em Minas Gerais. Segundo ele, o

Estado tem 19 Caps-AD, quando, na sua avaliação, deveria ter 91. Anthero

Drummond disse ainda que um modelo de tratamento baseado exclusivamente nos

Caps-AD não é suficiente. Para ele, é preciso envolver as comunidades terapêuticas,

as moradias assistidas, os hospitais psiquiátricos e os hospitais gerais. “É preciso que

os servidores do Programa Saúde da Família tenham a forma de fazer os primeiros

encaminhamentos. Não adianta abordar o paciente, se não tenho para onde mandá-

lo. Capacito uma porção de médicos, enfermeiros e agentes comunitários para fazer

a abordagem, mas vamos mandar essas pessoas para onde? Nossa rede tem de

contemplar todos essas entidades mencionadas e aproveitar as experiências de

grupos como os Alcoólatras Anônimos, os Narcóticos Anônimos, o Amor Exigente.

Todas essas entidades devem estar presentes. O enfrentamento é de todos.”.

O Deputado Ivair Nogueira, que menos de uma semana antes da reunião teve sua

residência invadida e roubada por assaltantes fortemente armados, mencionou a
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sensação de insegurança, apesar de as estatísticas revelarem redução da

criminalidade no Município. Ponderou ainda que o fenômeno da insegurança abrange

a Região Metropolitana de Belo Horizonte como um todo e sugeriu que se elabore um

plano de segurança pública para a RMBH. Por fim, o Deputado defendeu o

armamento da Guarda Municipal, para que ela auxilie as Polícias Civil e Militar, e

comentou os problemas do Poder Judiciário local, que, segundo ele, apresenta

carências de pessoal e infraestrutura insuficiente, tendo em vista o porte do Município

de Betim.

O Deputado Pinduca Ferreira defendeu a construção de um centro de internação

para menores no Município, ilustrando, com diversos exemplos, a falta de vagas

adequadas no sistema socioeducativo para acautelamento de adolescentes autores

de ato infracional.

O Defensor Público Ricardo de Araújo Teixeira mencionou as dificuldades de

pessoal e estrutura da Defensoria para a promoção da assistência jurídica no

Município. Quanto ao problema das drogas, disse que a criminalidade tem forte

relação com a dependência química, sobretudo do “crack”. Em função disso, sugeriu

a formulação de uma política pública de controle do uso das drogas combinando as

vertentes policial e preventiva, com a criação de centros de acolhimento e tratamento

de dependentes químicos, tendo por objetivo a redução dos índices de criminalidade

e dos problemas de segurança pública. Assim como o Deputado Pinduca Ferreira, o

Defensor Público salientou a urgência de se construir um centro de internação para

adolescentes em conflito com a lei no Município.

O Deputado Rômulo Veneroso defendeu a instalação de uma Delegacia

Especializada de Tóxicos e Entorpecentes em Betim, bem como a criação de um

fórum permanente para discutir a segurança na região.

Gilberto Marques Sá, da Subseção da OAB em Betim, mencionou a necessidade

urgente de se construir um centro de internação para adolescentes no Município e

salientou que, dada a precariedade da situação atual do acautelamento de menores

na cidade, a OAB está estudando a possibilidade de denunciar o Estado na

Organização das Nações Unidas. O advogado criticou também o que chamou de

“sucateamento” da Polícia Civil no Município.
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O Vereador Amarildo, de São Joaquim de Bicas, se apresentou como representante

de uma comissão de Vereadores da região que fazem parte do Movimento Presídios,

cujas reivindicações incluem melhorias nas unidades prisionais existentes nos

Municípios, proibição de que sejam instaladas novas unidades na região, repasse do

ICMS social ao Município que tem unidade prisional, e implantação de políticas de

assistência social no entorno das unidades prisionais já instaladas.

A Deputada Maria Tereza Lara manifestou apoio ao movimento, salientando que,

embora seja irresponsabilidade reivindicar o fim das cadeias e penitenciárias, ela

entende que alguns poucos Municípios – como São Joaquim de Bicas, por exemplo –

não podem ficar sobrecarregados pela função de abrigar unidades prisionais.

Aécio Pinto Rodrigues, Presidente do Consep de São Joaquim de Bicas, que

também faz parte do Movimento Presídios, disse tratar-se de um movimento

permanente, que abrange vários objetivos, desde uma melhor estruturação dos

presídios até a ressocialização dos presos. Fazem parte desse movimento

associações de bairro, pastorais e Igrejas. O Movimento Presídios tem ações a curto,

médio e longo prazos. Uma das ações a curto prazo é justamente não permitir a

ampliação do complexo prisional em São Joaquim de Bicas, já que nenhum Município

tem estrutura suficiente para acolher um complexo prisional sem sofrer

consequências nas áreas de saúde, educação e segurança.

Aécio Rodrigues lembrou que desde a construção dos presídios no Município vem

ocorrendo migração de familiares de presos para a cidade, para permanecerem perto

dos detentos e como forma de reduzir custos. Essa realidade resulta em novas

demandas de políticas públicas junto ao poder local. Disse ainda que Municípios

como Igarapé têm interesse no Movimento Presídios, em função da proximidade e do

caráter metropolitano do problema, fazendo com que também sofram as pressões

decorrentes da questão prisional.

II. 2 - Encaminhamentos aprovados:

a) seja encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para a

implantação de novas Varas Criminais e Varas Especializadas para atender a criança

e o adolescente no Município de Betim;

b) seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para o
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aumento do efetivo de Agentes de Polícia e Delegados que atuam na Comarca de

Betim, bem como para a implantação de uma Delegacia Seccional no Município de

Igarapé, além de 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, assistencial e psicológico, no Município de

Betim;

c) seja encaminhado ao Ministério da Justiça pedido de providências para a

recomposição do efetivo da Polícia Rodoviária Federal no Estado, especialmente no

Posto 3 da BR-381, no Município de Betim;

d) seja encaminhado ao Defensor Público-Geral pedido de providências para o

aumento do número de Defensores Públicos na Comarca de Betim;

e) seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a

construção de um Centro Socioeducativo no Município de Betim;

f) seja encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais pedido

de providências para a implantação de um posto avançado da Polícia Federal no

Município de Betim;

g) seja realizada visita ao Prefeito de Belo Horizonte, com o objetivo de discutir as

ações da Prefeitura no tratamento de dependentes químicos;

h) seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para o

atendimento das demandas apresentadas a esta Comissão pelas Câmaras

Municipais de Betim, Igarapé e São Joaquim de Bicas: a não implantação de mais

unidades prisionais na região; a necessidade de implementação de políticas públicas

de assistência social no entorno das unidades prisionais; o respeito à capacidade

máxima das unidades prisionais da região e a transformação do entorno das

unidades em distrito industrial.

III - Principais pontos abordados:

a) a região de Betim apresenta elevado índice de criminalidade quando comparada

ao restante do Estado, mas indicadores recentes apontaram a redução da

criminalidade regional;

b) há problemas de falta de estrutura e de pessoal nos órgãos do sistema de defesa

social que atuam na região, especialmente na Polícia Civil e na Defensoria Pública; o
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mesmo ocorre com o Poder Judiciário local, que também apresenta déficit de

estrutura e pessoal;

c) as periferias do Município de Betim concentram as principais ocorrências

criminais, e ainda há sensação de insegurança no Município;

d) o aumento da segurança nas escolas e a ampliação de programas de educação

integral foram propostas apresentadas para a prevenção social da criminalidade;

e) o consumo de drogas na região, principalmente de “crack”, está em crescimento,

mas não há estrutura adequada para o tratamento dos dependentes químicos;

f) o enfrentamento do problema das drogas exige não apenas a ampliação de

unidades Caps-AD, como também o envolvimento da sociedade civil, por meio das

comunidades terapêuticas;

g) há necessidade urgente de se construir um centro de internação para

adolescentes em conflito com a lei no Município de Betim;

h) o Movimento Presídios rejeita a construção de novos presídios na região e pede

mais apoio estadual e federal para a implementação de políticas sociais de

atendimento aos presos e seus familiares.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Rômulo Veneroso.

¹ Cabe esclarecer que este relatório não descreve, com exatidão, a audiência

pública realizada em Teófilo Otôni, pois, em razão de problemas técnicos, as notas

taquigráficas encontram-se muito prejudicadas, o que levou à utilização de fontes de

informações adicionais.

² Nome não identificado nas notas taquigráficas.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/8/2010

Às 9h3min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo, membro

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente declara aberta a

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

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

pública, possíveis violações de direitos humanos ocorridas no Estado, referentes ao

aliciamento de mão de obra rural e ao trabalho escravo, e comunica o recebimento da
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seguinte correspondência: Mateus Alexandre Dias, vítima de suposto abuso de

autoridade, solicitando a esta Comissão tomada de providências quanto ao

constrangimento que sua família sofreu, quando policiais adentraram sua residência

sem mandado judicial; Mansueto Antonio Saraiva de Souza, solicitando a esta

Comissão tomada de providências quanto à violência que assola a população de Raul

Soares; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo” na data

mencionada entre parênteses: Srs. Fernando V. B. Laudares Pereira, advogado;

Elcimar Almeida de Paula, Comandante do 31º Batalhão da 13ª Região da PMMG;

Fabiano Torres Bastos, Assessor de Política Prisional da Defensoria Pública do

Estado; Antônio Henrique Franco Lopes, Promotor de Justiça da Comarca de

Caratinga; Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais;

e Marcus Vinícius Arreguy, Delegado de Polícia da Comarca de Caratinga

(10/7/2010); Hamilton Henrique Rodrigues, Gerente-Geral da Agência Ibirité do Banco

do Brasil S.A.; José Lourdes de São José, Promotor de Justiça; José Antônio de

Oliveira Cordeiro, Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais de Caratinga;

Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretária de Educação; Danilo de

Castro, Secretário de Governo; Gilson Dipp, Ministro Corregedor Nacional de Justiça;

Nicolau Lupianhes Neto, Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça; e Bruno

Teixeira Lino, Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais de Ribeirão das Neves

(17/7/2010); Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG; Madson da

Cunha Mouta, Promotor de Justiça da Comarca de Lajinha; José Antônio de Oliveira

Cordeiro, Juiz de Direito da Comarca de Caratinga; Lindomar Diamantino Segundo,

Secretário Municipal de Educação e Cultura de Contagem; Eduardo Nepomuceno de

Sousa, Promotor de Justiça; Ronaldo Araújo Pedron, Subsecretário de Atendimento

às Medidas Socioeducativas; Eduardo Machado de Faria Tavares, Ouvidor Ambiental

da Ouvidoria-Geral do Estado; Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa

Civil; Márcio Gomes de Souza, Procurador de Justiça; Gustavo Botelho Neto,

Superintendente de Investigações e Polícia Judiciária da Polícia Civil de Minas

Gerais; Luciano Luz Badini Martins, Coordenador do CAO-MA; e Josué Costa

Valadão, Secretário Municipal de Governo de Belo Horizonte (5/8/2010). A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Sônia
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Toledo Gonçalves, Procuradora, representando Elaine Noronha Nassif, Procuradora -

Chefe do Ministério Público do Trabalho - PRT 3ª Região; e os Srs. Luís Carlos

Martins, Procurador de Justiça, representando o Sr. Alceu José Torres Marques,

Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais; José Giovani Carvalho,

Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho representando o Sr. Alysson Paixão de

Oliveira Alves, Superintendente Regional do Trabalho e Emprego do Ministério do

Trabalho em Minas Gerais; Ulisses Cândido Brandão, Auditor Fiscal do Ministério do

Trabalho; Ricardo Ferreira Deusdara, Chefe da Seção de Saúde e Segurança do

Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego; e Vilson Luis da

Silva, Presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas

Gerais -Fetaemg -, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor

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

Registra-se a presença do Deputado Ruy Muniz. Logo após, passa a palavra aos

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

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Retira-se da reunião o Deputado

Ruy Muniz e registra-se a presença dos Deputados Ademir Lucas (substituindo o

Deputado Fahim Sawan, por indicação da Liderança do BSD) e João Leite

(substituindo o Deputado Delvito Alves, por indicação da Liderança do BSD). A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

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

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

requerimentos Deputado Durval Ângelo (4) em que solicita seja encaminhado ao

Procurador-Geral de Justiça pedido de providências para que sejam investigados

possíveis desvios de finalidade e uso de recursos públicos em proveito próprio em

cursos e congressos de Vereadores, conforme noticiado no programa “Fantástico”, da

Rede Globo de Televisão, no dia 8/9/2010; sejam encaminhados ao Centro de Apoio

Operacional do Patrimônio Público - CAO-PP -, à Corregedoria da Polícia Civil e ao

Secretário de Defesa Social pedidos de informações sobre as investigações e

apurações porventura existentes acerca do suposto envolvimento da Delegada de

Polícia Civil Elaine Lúcia Nogueira em práticas de fraude, peculato e prevaricação,

tendo em vista o recebimento de denúncias nesse sentido; seja encaminhado ao
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Procurador-Geral de Justiça do Estado e à Procuradora-Chefe do Ministério Público

do Trabalho - 3ª Região - pedido de providências para a formação de um grupo

permanente de trabalho conjunto com membros do Ministério Público do Estado e do

Ministério Público do Trabalho, com o objetivo de minimizar a dificuldade de

fiscalização do aliciamento de mão de obra rural e do trabalho escravo no Estado;

sejam encaminhadas cópias das notas taquigráficas desta reunião ao Procurador-

Geral de Justiça, à Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho - 3ª Região -

, ao Chefe do da Seção de Saúde e Segurança do Trabalho e ao Superintendente

Regional do Trabalho e Emprego do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais,

ao Superintendente Regional da Polícia Rodoviária Federal no Estado, à Defensora

Pública Federal Giêdra Cristina Pinto Moreira e ao Presidente da Federação dos

Trabalhadores na Agricultura do Estado - Fetaemg. Cumprida a finalidade da reunião,

a Presidência agradece a presença 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 agosto de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/8/2010

Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite

(substituindo o Deputado Eros Biondini, por indicação da Liderança do BSD), Padre

João (substituindo o Deputado Carlos Gomes, por indicação da Liderança do PT) 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 João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Padre João, dispensa a leitura da ata da

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

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

votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
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votação, é aprovados requerimento do Deputado Agostinho Patrus Filho em que

solicita o apoio desta Comissão à instauração da Eurocâmara de Minas Gerais, bem

como a cessão do Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira e do Salão Nobre

desta Casa para o lançamento oficial dessa entidade. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca os

membros da Comissão para a reunião extraordinária de logo mais, às 14 horas,

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2010.

Carlos Gomes, Presidente - Agostinho Patrus Filho - Rosângela Reis.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/8/2010

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Eros Biondini, Duarte Bechir e João Leite, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 e comunica o recebimento da seguinte correspondência no

publicada no “Diário do Legislativo” de 5/8/2010: ofícios do Sr. Rogério Aoki Romero,

Secretário Adjunto de Esportes (3); e do Sr. Ricardo Augusto Simões, Diretor-

Presidente da Copasa. 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 em que solicita seja encaminhada ao Conselho Federal dos Nutricionistas e

ao Conselho Regional de Nutricionistas - 9ª Região - MG manifestação de aplauso

em comemoração do Dia do Nutricionista, em 31 de agosto; Carlin Moura em que

solicita seja realizada visita à estação ferroviária desativada, localizada no Bairro

Bernardo Monteiro, em Contagem, com a finalidade de verificar a condição estrutural

e de conservação da estação, visando e a sua revitalização para uso da comunidade.
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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,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2010.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Eros Biondini.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/8/2010

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Neider Moreira e Padre João, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,

também, os Deputados Sargento Rodrigues, Weliton Prado e Eros Biondini. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião

e, nos termos do inciso III do art. 120 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata,

considera-a aprovada e solicita aos Deputados presentes que a subscrevam. A

Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, o

Projeto de Lei nº 4.631/2010, que altera os quadros de cargos da secretaria do

Tribunal de Justiça de primeiro grau do Estado, e o Projeto de Lei nº 3.797/2009, que

dá nova redação ao art. 12 da Lei nº 10.856, de 5/8/92, que dispõe sobre a

recomposição e o reajustamento dos símbolos, dos padrões de vencimento e dos

proventos dos servidores do Poder Judiciário, ambos de autoria do Tribunal de

Justiça. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras. Sandra Margareth Silvestrini de Souza, Presidente do Sindicato dos Servidores

da Justiça de 1º Instância do Estado de Minas; Kátia Regina Marques de Lima Souza,

Assistente Social Judicial da Vara Cível da Infância e da Juventude de Belo

Horizonte, representando a Sra. Rosilene Miranda Barroso da Cruz, Coordenadora

Técnica; Denise Pires da Costa, Comissária da Vara Cível da Infância e da Juventude

de Belo Horizonte; e Ângela Maria Muniz, Coordenadora do Comissariado Cível de

Belo Horizonte; e os Srs. Robert Wagner França, Coordenador-Geral do Sindicato

dos Servidores da Justiça de 1ª Instância do Estado de Minas Gerais; Cláudio Martins

de Abreu, Presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de

Minas Gerais - Sindojus - MG; Paulo Sérgio Costa da Costa, Presidente da

Federação das Entidades Representativas dos Oficiais de Justiça Estaduais do Brasil
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- Fojebra -; Elerson Márcio dos Santos, Coordenador do Comissariado da Vara

Infracional da Infância e da Juventude de Belo Horizonte; e Walter Gonçalves de

Moraes, Oficial de Justiça da Comarca de Santos Dumont, que são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos Deputados Délio

Malheiros e Sargento Rodrigues, autores do requerimento que deu origem ao debate,

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

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

conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos

ordinários da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença 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 agosto de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Ademir Lucas - Neider Moreira - Ivair Nogueira.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/8/2010

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,

Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Tenente Lúcio, dispensa a

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

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

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

comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do

Legislativo” de 12/8/2010: ofícios dos Srs. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe

da Polícia Civil de Minas Gerais; Ricardo de Azevedo, Chefe da Seção de

Policiamento e Fiscalização da 4ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária

Federal; José Osvaldo Cruz, da Coordenadoria de Relações Institucionais da Ferrovia

Centro-Atlântica S. A.; Leandro Coelho de Carvalho e Thiago Campos Soares Melo

Franco, Assessores da Defensoria Pública-Geral. O Presidente acusa o recebimento

do Projeto de Lei nº 4.235/2010, em turno único, para o qual designou o Deputado

Tenente Lúcio como relator. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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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 6.558/2010, com a Emenda nº 1, que suprimiu a expressão “à

instauração de inquérito destinado”, e 6.563/2010. 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 Deputado

Sargento Rodrigues em que solicita seja encaminhado ao Comandante-Geral da

Polícia Militar e ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar pedido de

providências para solicitar ao Governador do Estado a alteração na redação do

parágrafo único do art. 44 da Lei Delegada nº 37, de 1989, que instituiu o auxílio-

invalidez para os militares do Estado, estendendo o benefício aos militares portadores

de incapacidade definitiva. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença 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 agosto de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Tenente Lúcio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.235/2010

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública o Conselho de Segurança Pública Distrital de

Chaveslândia do Município de Santa Vitória – Consep-CHSV –, com sede no

Município de Santa Vitória.

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 4.235/2010 pretende declarar de utilidade pública o Conselho de
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Segurança Pública Distrital de Chaveslândia do Município de Santa Vitória – Consep-

CHSV –, com sede no Município de Santa Vitória, entidade de direito privado, sem

fins lucrativos, que tem por escopo colaborar com as questões de defesa social,

especialmente aquelas ligadas à prevenção da criminalidade.

Com esse propósito, o Consep-CHSV busca constituir-se em canal privilegiado

entre as autoridades policiais e de órgãos do Sistema de Defesa Social e a

comunidade, contribuindo para que as instituições operem em função dos cidadãos;

incentiva o planejamento de ações integradas de segurança que resultem na melhoria

da qualidade de vida dos moradores do Distrito de Chaveslândia; estuda a solução

para problemas ambientais e sociais que tenham implicações policiais; promove

palestras, conferências e outros eventos para a divulgação de ações de autodefesa,

além de campanhas educativas, visando ao desenvolvimento do espírito cívico e

comunitário da população. Considerando o importante trabalho realizado pela

entidade, acreditamos ser meritório conceder-lhe o título de utilidade pública.

Cabe ressaltar, por fim, 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.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.235/2010,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2010.

Tenente Lúcio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.537/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar a denominação de Escola Estadual Dr. Reiynaldo Martins Marques à escola

estadual de ensino fundamental localizada no Município de Ribeirão das Neves.

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

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta
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Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.537/2010 pretende dar a denominação de Escola Estadual Dr.

Reiynaldo Martins Marques à escola estadual de ensino fundamental situada na Rua

Ari Teixeira da Costa, nº 1.500, Bairro Santa Paula, no Município de Ribeirão das

Neves.

A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pelo colegiado da referida

escola, que, em reunião realizada em 10/2/2010, homologou, pela unanimidade dos

votos de seus membros, a indicação do nome Escola Estadual Dr. Reiynaldo Martins

Marques para essa unidade de ensino.

Cabe ressaltar que o homenageado, natural do Município de Belo Horizonte,

formou-se engenheiro civil na Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG –, em

1954, época em que já se dedicava à profissão de ourives.

Participou ativamente como Conselheiro Fiscal e Diretor de Obras do Lar dos

Meninos São Vicente de Paulo, sendo agraciado, em 2002, em reconhecimento à sua

dedicação, com o Troféu Perseverança da Associação Divina Providência. Homem de

grandes ideias, contribuiu de forma decisiva na construção da Cidade dos Meninos,

empreendimento de reconhecida relevância social.

Em 2004, foi homenageado pela UFMG com diploma de reconhecimento pelos

relevantes serviços prestados à sociedade no exercício da profissão de engenheiro.

Como forma de valorização a seu trabalho, exemplo para as gerações futuras, é

meritória a escolha do nome de Reynaldo Martins Marques para denominar o

educandário de Ribeirão das Neves.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.537/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2010.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.568/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Nova

Conquista II e Bairros Adjacentes, com sede no Município de Santa Luzia.

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 4.568/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Nova Conquista II e Bairros Adjacentes, com sede no

Município de Santa Luzia, entidade sem fins econômicos, de natureza beneficente e

de promoção social.

A instituição busca contribuir para a melhoria do nível de vida da comunidade, bem

como promover a integração social de seus membros. Para tanto, realiza visitas a

locais considerados de baixo índice econômico e social, pesquisando as causas

dessa situação e oferecendo sugestões às autoridades competentes; debate os

problemas da comunidade, buscando soluções e encaminhamentos; promove

seminários e palestras de interesse coletivo; realiza atividades voltadas à melhoria da

convivência entre os moradores da 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 4.568/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.693/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Juninho Araújo, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Eldorado
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– Ambe –, com sede no Município de Timóteo.

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 4.693/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Moradores do Bairro Eldorado – Ambe –, com sede no Município de Timóteo,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, cultural,

assistencial e desportiva, que tem como principal finalidade o desenvolvimento

econômico e social do Bairro Eldorado e a consequente melhoria da qualidade de

vida de seus moradores.

Com esse propósito, a instituição estuda os problemas da comunidade e suas

possíveis soluções; congrega os moradores e associados estimulando a luta em

defesa de seus interesses e direitos, no pleno exercício da cidadania; orienta sobre a

proteção e conservação do meio ambiente, incentivando a coleta seletiva e

programas de educação ambiental, incluindo a manutenção dos logradouros públicos;

promove cursos de capacitação profissional; mantém programas culturais de caráter

folclórico e incentiva a produção artesanal; coordena práticas esportivas e

recreativas.

Considerando-se a relevância do trabalho desenvolvido pela Ambe, é oportuno e

meritório que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.693/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.743/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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declarar de utilidade pública a Associação Comunitária da Benção de Deus, 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 4.743/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária da Benção de Deus, com sede no Município de Contagem, entidade sem

fins econômicos, de caráter educacional e cultural, voltada para a valorização do ser

humano.

Com esse propósito, a instituição estuda a cultura brasileira para sua difusão por

meio de cursos, palestras e similares, incentiva a criação de serviços para a

comunidade nas áreas de educação, cultura e saúde, estimulando o cooperativismo e

a defesa dos direitos humanos, presta assistência social e promove campanhas de

arrecadação de alimentos, roupas e calçados, envidando esforços para reduzir a

miséria.

Além disso, mantém uma biblioteca comunitária, ministra cursos às pessoas com

deficiência, qualificando-as para o mercado de trabalho, e desenvolve ações voltadas

para a consolidação da comunicação comunitária e educativa, buscando o

aperfeiçoamento qualitativo da produção cultural em benefício de todos.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.743/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.754/2010

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
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declarar de utilidade pública a Associação dos Membros do Grupo Vida, com sede no

Município de Rio Pardo 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 4.754/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Membros do Grupo Vida, com sede no Município de Rio Pardo de Minas,

entidade sem fins econômicos que tem por escopo a promoção da solidariedade e da

justiça social.

Com esse propósito, a instituição desenvolve atividades visando ao atendimento da

comunidade em situações de emergências naturais e sociais; à reabilitação da

família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso em situação de vida

ameaçada; à investigação e à análise das causas da miséria e da pobreza; à defesa

dos direitos sociais básicos; à implantação de benfeitorias para a comunidade,

buscando a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar de seus associados.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.754/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.757/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Lar dos Idosos Pedro Diniz, com sede no Município de

Esmeraldas.

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

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta
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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 4.757/2010 pretende declarar de utilidade pública o Lar dos

Idosos Pedro Diniz, com sede no Município de Esmeraldas, que tem como finalidade

a prática da caridade no campo da assistência social e da promoção humana.

Com esses propósitos, a entidade mantém um estabelecimento destinado a abrigar

pessoas idosas de ambos os sexos, que estejam em condições precárias de saúde

física e mental, além de proporcionar a essas pessoas assistência material, moral,

intelectual, social e afetiva, para que possam continuar a vida em liberdade e com

dignidade.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.757/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.759/2010

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 o Projeto Ipas - Instituição Pentecostal de Assistência

Social -, com sede no Município de Uberlândia.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.759/2010 pretende declarar de utilidade pública o Projeto Ipas

- Instituição Pentecostal de Assistência Social -, com sede no Município de

Uberlândia, entidade sem fins econômicos, que tem como finalidade a promoção do
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bem-estar do ser humano nos aspectos físicos, emocionais e educacionais, o

combate à fome e à pobreza e a busca da união de entidades filantrópicas de todos

os segmentos.

Na consecução de seus propósitos, a instituição mantém programa de atendimento

à criança e ao adolescente em regime de abrigo, com apoio social e educativo,

desenvolve ações voltadas para a proteção da saúde da família, da maternidade, da

infância e da velhice, apoia as pessoas com deficiência e combate a fome e a

pobreza por meio de programas de geração de emprego e renda, distribuição de

roupas, alimentos e medicamentos e suporte às ações da defesa civil. Além disso,

promove atividades de esporte e lazer e colabora no tratamento de dependentes

químicos.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.759/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.762/2010

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 o centro de Educação Infantil Criança Esperança, com

sede no Município de Ipatinga.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 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 4.762/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública o

Centro de Educação Infantil Criança Esperança, com sede no Município de Ipatinga,

entidade sem fins lucrativos, de caráter educativo, recreativo, cultural e social.
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Voltada à educação infantil, a instituição assiste, em regime de semi-internato, os

filhos de trabalhadores com idade até 6 anos, no período de creche e pré-escola,

defende os interesses e direitos de seus assistidos de acordo com o Estatuto da

Criança e do Adolescente e organiza núcleos de apoio a famílias carentes.

Além disso, realiza eventos culturais, esportivos e recreativos, incentiva a

integração dos familiares das crianças assistidas no mercado de trabalho, combate a

fome e a pobreza e orienta sobre a proteção ao meio ambiente.

Considerando a relevância do trabalho desenvolvido pelo Centro de Educação

Infantil Criança Esperança, é oportuno e meritório que lhe seja outorgado o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.762/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.764/2010

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 de Pais e Amigos dos Surdos e Cegos -

Aspac -, com sede no Município de Lavras.

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 4.764/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Cegos - Aspac -, com sede no Município

de Lavras, entidade sem fins lucrativos que tem como finalidade a defesa dos direitos

e interesses das pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual, buscando

melhoria de sua qualidade de vida.
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Com esse propósito, a instituição promove campanhas de conscientização da

comunidade, visando à integração de seus assistidos à vida comunitária e

profissional, publica material de divulgação de seus trabalhos e do Centro de Apoio

às Necessidades Auditivas e Visuais, em defesa da integração social, educativa e

trabalhista dos portadores de deficiência auditiva e visual, e realiza eventos para

tratar de assuntos de interesse de seus assistidos e familiares, assim como para o

aperfeiçoamento dos que trabalham na área.

Considerando a relevância do trabalho desenvolvido pela Aspac, é oportuno e

meritório que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.764/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.369/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe acrescenta

dispositivo à Lei nº 18.185, de 4/6/2009, que dispõe sobre a contratação por tempo

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse

público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da República, a fim de

assegurar reserva de vaga para os portadores de deficiência física.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 19/3/2010, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública para receber

parecer, nos termos art. 102, combinado com o art. 188 do Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão, emitir parecer sobre o mérito da proposição.

Fundamentação

A proposição em análise objetiva assegurar aos portadores de deficiência física o
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mínimo de 10% das vagas destinadas à contratação por tempo determinado no Poder

Executivo, de que trata a Lei nº 18.185, de 4/6/2009.

A Comissão de Constituição e Justiça, no exame da matéria, ressaltou os preceitos

constitucionais da Constituição da República e da Carta mineira, que consagram aos

portadores de deficiência a prerrogativa da reserva de percentual de cargos e

empregos públicos. A douta Comissão também destacou a Lei nº 11.867, de 28/7/95,

que reserva percentual de cargos ou empregos públicos, no âmbito da administração

pública do Estado, para pessoas portadoras de deficiência, e a Lei nº 12.079, de

12/1/96, com a alteração feita em 9/1/2008, que dispõe sobre a possibilidade de 5%

de reserva de vagas a pessoas portadoras de deficiência física para estágio em órgão

e entidade da administração pública.

Nesse contexto, não obstante a falta de previsão expressa na Lei Maior sobre a

reserva de vagas para a contratação temporária, objetivo do projeto, concluiu-se que

a inclusão dos deficientes físicos no mercado de trabalho, seja na área pública, seja

no setor privado, pode ser considerada um princípio fundamental traçado em diversos

dispositivos constitucionais. Além do art. 37, inciso IX , já mencionado, o art. 7º, inciso

XXXI, da Carta Republicana, que dispõe sobre os direitos sociais dos trabalhadores,

prevê, entre os critérios de contratação, a proibição de discriminação de trabalhador

portador de deficiência. Ademais, outros dispositivos do texto constitucional

estabelecem direitos aos portadores de deficiência para garantir-lhes bem-estar e

integração social. Sendo assim, ainda que a Constituição Federal não disponha, de

forma expressa, sobre a reserva de vagas para os portadores de deficiência em

processos seletivos para a contratação por tempo determinado, a falta de tal previsão

não pode ser interpretada como um impedimento para a concessão de tal direito.

Ressalte-se, por ser oportuno, que vários entes federativos já vêm adotando o

critério da reserva de vagas para portadores de deficiência em seus processos

seletivos para a contratação por tempo determinado, especificamente o Estado de

São Paulo (Edital de processo seletivo simplificado nº 001/2007); o Estado de Goiás

(Edital nº 001/2009 para processo seletivo público de contratação temporária) e o

nosso Estado, na cidade de Uberlândia (Edital de processo seletivo simplificado para

contratação por tempo determinado para a função de Agente de Apoio Operacional e
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Oficial e Manutenção de Reparos).

O Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, tem o

escopo de expandir o alcance da medida proposta pelo projeto em exame, uma vez

que essa envolve somente a administração direta, autárquica e fundacional do Poder

Executivo.

Com efeito, a Lei nº 11.867, de 1995, que reserva percentual de cargos ou

empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência, tem aplicação no âmbito

da administração pública do Estado, vale dizer, não exclui nenhum Poder, entidade

ou órgão da sua incidência.

Nos termos da referida lei, a administração pública direta e indireta do Estado está

obrigada a reservar 10% dos cargos ou empregos públicos, em todos os níveis, para

pessoas portadoras de deficiência. Sempre que a aplicação desse percentual resultar

em número fracionário, arrendondar-se-á a fração igual ou superior a 0,5 (cinco

décimos) para o número inteiro anterior.

Sendo assim, a fim de que o objetivo do projeto de lei possa ser incluído nesta lei e,

portanto, tenha o seu alcance no âmbito estadual, o Substitutivo nº 1 acrescenta

dispositivos à Lei nº 11. 867, de 1995, que trata da reserva de vagas em caso de

concurso público para portadores de deficiência física.

Ressalte-se, por ser oportuno, que quando a urgência da contratação impedir que

seja feito processo seletivo com tempo hábil para apurar a deficiência e a sua

compatibilidade com o exercício da atividade, mediante ato motivado, a regra não

será aplicada, a exemplo do que já está disposto na lei que dispensa o processo

seletivo na contratação para atender a necessidades decorrentes de calamidade

pública.

A questão da inclusão dos portadores de deficiência física no mercado de trabalho

é das mais relevantes e impõe a adoção de medidas eficazes, como a que

deparamos agora.

Resta-nos, neste momento, reconhecer a importância da matéria em análise,

porquanto, ao pretender dar oportunidade aos portadores de deficiência física de

mostrarem o seu potencial e as suas capacidades, busca ressaltar o respeito humano

e a dignidade dessas pessoas.
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Conclusão

Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.369/2010 na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, Presidente e relator - Neider Moreira - Ademir Lucas - Délio

Malheiros.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.516/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em epígrafe altera o art.

3° da Lei n° 18.037, de 12/1/2009, que dispõe sobre  o cadastro de entidades

representativas de despachantes.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria.

Cumpre agora a esta Comissão examinar o mérito do projeto.

Fundamentação

O projeto de lei em tela tem por objetivo alterar a redação do art. 3º da Lei nº

18.037, de 12/1/2009, que dispõe sobre o cadastro de entidades representativas de

despachantes, tendo em vista a necessidade de identificar os despachantes

documentalistas como categoria profissional, visto que a autorização para exercer a

ocupação é exigência estabelecida pelos respectivos Conselhos Federal e Regional.

Como bem destacado pela Comissão de Constituição e Justiça, a atividade de

Despachante Documentalista é classificada como “ocupação” (código 4231-05) na

relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Também foi ressaltada pela referida Comissão a competência privativa da União

para legislar sobre “organização do sistema nacional de emprego e condições para o

exercício de profissões”, o que foi feito por meio da Lei n° 10.602, de 12/12/2002, que

dispõe sobre o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Despachantes

Documentalistas e dá outras providências. A norma em comento prevê que os

Conselhos Profissionais têm atribuições normativas e de fiscalização, e sua

organização, estrutura e funcionamento serão disciplinados pelos respectivos
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estatutos e regimentos.

Tendo em vista que a lei federal não tornou obrigatória a inscrição em conselho de

classe para o exercício da ocupação de despachante, como acontece em relação a

outros profissionais, poderiam os Conselhos Regionais, no uso de suas atribuições,

estabelecer normas sobre o assunto visando a organizar o exercício da ocupação e a

fiscalizá-lo.

Ademais, poderia o Estado estabelecer a condição para inscrição nos Conselhos de

Classe respectivos como forma de apurar e comprovar a habilitação técnica para o

exercício da ocupação de despachante, oferecendo mais segurança tanto para os

prestadores como para os usuários do serviço.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.516/2010.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas - Neider

Moreira - Ivair Nogueira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.928/2009

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.928/2009, de autoria da  Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, de conformidade com o disposto no art.

62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação de terras devolutas que especifica,

foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.928/2009

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

Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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Art. 1° – Fica aprovada, em conformidade com o disp osto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas especificadas no Anexo

desta resolução, observada a enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Leite.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Resolução n° , de de de 2010)

* - A tabela a que se refere o anexo acima foi publicada no “Diário do Legislativo” do

dia 26.8.2010.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.970/2009

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.970/2009, de autoria da  Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, de conformidade com o disposto no art.

62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação da terra devoluta que especifica,

foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.970/2009

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

Estado, a alienação da terra devoluta que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° – Fica aprovada, em conformidade com o disp osto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação, em favor de Sebastião Rodrigues Paixão, da

terra devoluta situada no local denominado Fazenda Água Boa, no Município de Rio

Pardo de Minas, com área de 156,8933ha (cento e cinquenta e seis vírgula oito mil

novecentos e trinta e três hectares).

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 18 de agosto de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.642 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.642/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que 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, 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° 4.642/2010

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – 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);

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. 2° – Para atender ao disposto no art. 1°, serã o utilizados recursos provenientes:

I – do Convênio n° 00006/2006, firmado em 13 de abr il 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
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intergovernamentais e interinstitucionais, com vistas, inclusive, ao controle do

cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, 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 oitenta e nove reais e vinte centavos);

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. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.668 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.668/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que 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, 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° 4.668/2010

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir  crédito suplementar ao
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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. 2° – Para atender ao disposto no art. 1°, serã o utilizados recursos provenientes

do excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício.

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

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.702 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.702/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que 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, 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° 4.702/2010

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – 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 com 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);

II – outras despesas correntes, no valor de R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos

mil reais).
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Art. 2° – Para atender ao disposto no art. 1°, serã o 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 Fundo

Financeiro de Previdência – 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);

IV – anulação de dotação orçamentária própria de custeio, no valor de

R$367.400,00 (trezentos e sessenta e sete mil e quatrocentos reais).

Art. 3° – 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

n° 101, de 4 de maio de 2000, e será limitada pelo Poder Executivo ao percentual

estabelecido no parágrafo único do citado art. 22.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 4.489/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, 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.

Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foi apresentada, em Plenário, a

Emenda nº 1, que vem a esta Comissão para receber parecer, nos termos do § 2º do

art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
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O projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a prestar contragarantia à

União para viabilizar a prestação de garantias por parte desta 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.

A Emenda nº 1, de autoria do Deputado Padre João, pretende determinar que o

contrato de formalização da operação de crédito de que trata o art. 1º da proposição e

o contrato de contragarantia de que trata o art. 3º sejam enviados para esta

Comissão no prazo de 30 dias a contar de sua assinatura. A emenda pretende dar

maior publicidade aos termos dos contratos mencionados. Entretanto, tal medida se

restringirá à operação de crédito objeto da proposição em exame, e seria desejável

que todas as operações de crédito contratadas pelo governo mineiro fossem

remetidas a esta Comissão.

Assim, com vistas a ampliar e uniformizar a publicidade dos contratos em questão,

sugere-se que a obrigatoriedade constante da Emenda nº 1 seja incluída na Lei de

Diretrizes Orçamentárias, a fim de se dar o tratamento adequado à questão.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda n° 1 ao Projeto de Lei n°

4.489/2010.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2010.

Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrus Filho, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Inácio Franco - Lafayette de Andrada.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 24/8/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Sávio Souza Cruz notificando o falecimento da Sra. Mirces Costa

Freitas, ocorrido em 19/8/2010, em Martinho Campos. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2010

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N° 5.335, DE 26 DE AGOSTO DE 2010

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

Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.

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

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° – Fica aprovada, em conformidade com o disp osto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas especificadas no Anexo

desta resolução, observada a enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de agosto de 2010; 222º da

Inconfidência Mineira e 189º da Independência do Brasil.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, 1º-Secretário - Hely Tarqüínio, 2º-

Secretário.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Resolução n° 5.335, d e 26 de agosto de 2010)

* - A tabela a que se refere o anexo acima foi publicada no “Diário do Legislativo” do

dia 27.8.2010.

RESOLUÇÃO N° 5.336, DE 26 DE AGOSTO DE 2010

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

Estado, a alienação da terra devoluta que especifica.

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

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° – Fica aprovada, em conformidade com o disp osto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação, em favor de Sebastião Rodrigues Paixão, da

terra devoluta situada no local denominado Fazenda Água Boa, no Município de Rio

Pardo de Minas, com área de 156,8933ha (cento e cinquenta e seis vírgula oito mil

novecentos e trinta e três hectares).
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Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de agosto de 2010; 222º da

Inconfidência Mineira e 189º da Independência do Brasil.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, 1º-Secretário - Hely Tarqüínio, 2º-

Secretário.

ATAS

ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 25/8/2010

Presidência dos Deputados José Henrique e Carlin Moura

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

Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº 64/2010 - Projetos de Lei nºs

4.861 a 4.865/2010 - Projeto de Resolução nº 4.866/2010 - Requerimentos nºs 6.594

a 6.597/2010 - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento -

Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Doutor Viana - José Henrique - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho

Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Genaro

- Carlin Moura - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Délio Malheiros - Domingos Sávio -

Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia

Brandão - Jayro Lessa - João Leite - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -

Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Padre João - Ruy Muniz - Tenente Lúcio -

Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h13min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.
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1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Fábio Avelar, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 4.196/2010, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.196/2010.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.500/2010 , da Comissão de Turismo.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Secretário de Governo, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 6.013/2010, da Comissã o de Direitos Humanos.

Do Sr. Bruno Alexander Vieira Soares, Promotor de Justiça, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 6.197/2010, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Sandra Araújo, Assessora da Secretaria Geral do Governador do Estado,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.435/2010, do Deputado Carlin

Moura.

Da Sra. Isabel Regina Flores Carneiro Roxo, Chefe da Assessoria Parlamentar do

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prestando informações relativas

ao Requerimento n° 6.409/2010, da Comissão de Polít ica Agropecuária.

Do Sr. Pablo Saavedra Alessandri, Secretário da Corte Interamericana de Direitos

Humanos, prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.206/2010, da

Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Rosana Dias Andrade, da Assessoria Jurídica da Tim Celular S. A.,

prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Defesa do

Consumidor encaminhado por meio do Ofício nº 1.903/2010/SGM.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições
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O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 64/2010

Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Acrescente-se ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição do Estado, onde convier, o seguinte artigo:

“Art. ... - Lei complementar estabelecerá os requisitos e critérios para a concessão

de aposentadoria aos servidores das carreiras do Poder Judiciário que exerçam

atividades de risco ou cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que

prejudiquem a saúde ou a integridade física, nos termos do § 4° do art. 40 da

Constituição Federal.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2010.

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

Agostinho Patrus Filho - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta

- Délio Malheiros - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo -

Duarte Bechir - Eros Biondini - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -

Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - José Henrique - Maria Tereza Lara -

Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -

Rômulo Veneroso - Sávio Souza Cruz - Tenente Lúcio - Weliton Prado.

Justificação: Com a Emenda à Constituicão Federal nº 47, de 2005, o tratamento da

aposentadoria especial no regime próprio de previdência social - relativo aos

servidores ocupantes de cargo efetivo - foi remetido aos legisladores de cada ente da

Federação, na medida em que restou alterado o art. 40, § 4º, da Carta Magna.

Até então, o que havia era a previsão de que deveria haver “lei complementar”, e,

na interpretação do texto constitucional, era preciso que se lesse a remissão a “lei

complementar” na Constituição da República de 1988 como lei complementar da

União. Após a citada emenda, a remissão do constituinte é a “leis complementares”,

ou seja, em respeito ao pacto federativo, cada ente (em especial, os entes
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subnacionais) poderá dispor internamente sobre as hipóteses e as condições de

aposentação diferenciada no regime próprio de previdência, quando houver “casos de

servidores: I - portadores de deficiência; II - que exerçam atividades de risco; [ou] III -

cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde

ou a integridade física”.

Esta proposta de emenda à Constituição visa adaptar as regras constitucionais à

possibilidade de o próprio Estado reconhecer o caráter diferenciado das funções dos

servidores do Poder Judiciário que desempenham funções sujeitas a risco de vida e a

condições que prejudicam a saúde.

Trata-se, pois, de criar as condições para a aplicação do art. 40, § 4º, da

Constituição Federal, que trata da aposentadoria especial de servidores públicos que

exercem atividades de risco e em condições que prejudicam a saúde. Entre estas

atividades, sem sombra de dúvida, enquadram-se as exercidas pelos servidores do

Judiciário mineiro.

A matéria tem sido amplamente discutida em sede de mandado de injunção, pela

alegação de ausência de norma regulamentadora do art. 40, § 4º. O direito de

aposentação é garantido a todos que preencham os requisitos da Constituição

Federal; assim, necessária se faz a alteração ora proposta para garantir a viabilidade

do direito assegurado constitucionalmente.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.861/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Manguense de Arte e

Cultura João Moreira - Ascomac-JM -, com sede no Município de Manga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

de Arte e Cultura João Moreira - Ascomac-JM -, com sede no Município de Manga.

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

Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2010.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação Comunitária Manguense de Arte e Cultura João Moreira
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- Ascomac-JM -, fundada em 20/4/2008, é uma entidade civil, de fins sociais, sem fins

lucrativos, que tem por finalidades entre outras: criar uma banda de música

filarmônica, como forma de promover a cultura no Município; colocar instrumentos

musicais à disposição da comunidade; fundar e manter estabelecimentos artísticos,

culturais e recreativos; promover eventos artísticos, culturais e recreativos que

possibilitem o resgate e a manutenção da cultura popular; contribuir para a

organização de eventos e programas voltados para a preservação e conservação do

meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável; e contribuir para a

defesa e a conservação do patrimônio histórico e artístico.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.862/2010

Declara de utilidade pública a Creche Heloim, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Heloim, com sede no

Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2010.

Paulo Guedes

Justificação: A Creche Heloim, fundada em 2/8/2004, é uma associação civil, de fins

sociais e sem fins lucrativos.

A entidade não faz discriminação de nacionalidade, raça, sexo, religião ou ideologia

e não remunera seus dirigentes. Sua finalidade é prestar assistência a crianças

carentes, propiciando-lhes educação, alimentação, higiene, assistência médica e

acompanhamento social.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.863/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores e Pequenos

Produtores Rurais da Fazenda Pintado, com sede no Município de Serranópolis de

Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores e

Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Pintado, com sede no Município de

Serranópolis de Minas.

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

Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2010.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação dos Trabalhadores e Pequenos Produtores Rurais da

Fazenda Pintado, fundada em 18/3/2003, é uma entidade civil de fins sociais, sem

fins lucrativos, que tem por finalidade, entre outras desenvolver atividades de

proteção à saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice através de

custeio de consultas medicas; desenvolver habilidades e reabilitação dos moradores

com deficiência; promover atividades de orientação técnica e jurídica, qualificação e

treinamento profissional; desenvolver atividades de assistência social, médica,

dentária, técnica, recreativa, educacional, esportiva e cultural; e assistir o menor

carente através de cursos profissionalizantes e oficinas de arte e distribuição de

material escolar.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.864/2010

Declara de utilidade pública a Associação do Bem Estar Social do Bairro da Manga

- Abesma -, com sede no Município de Esmeraldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Bem Estar Social do
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Bairro da Manga - Abesma -, com sede no Município de Esmeraldas.

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

Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2010.

Gláucia Brandão

Justificação: Fundada em 1993, a Associação do Bem Estar Social do Bairro da

Manga - Abesma -, com sede no Município de Esmeraldas, é uma entidade sem fins

lucrativos, que tem por escopo conquistar melhorias para o bem-estar dos moradores

do Bairro da Manga, no Distrito de Melo Viana.

Com esse propósito, a instituição representa os interesses da comunidade junto às

autoridades constituídas; presta assistência social aos mais carentes; promove a

proteção da saúde, da família, da maternidade, da infância e da velhice; combate a

fome e a pobreza e concorre para a qualificação de seus associados por meio de

cursos, oficinas de treinamento e seminários.

Considerando a importância do trabalho realizado pela Abesma para a

consolidação da cidadania da comunidade do Bairro da Manga e, por conseguinte, do

Distrito de Melo Viana, contamos com a anuência dos nobres Deputados a este

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.865/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas de

Diamantina, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Aposentados e

Pensionistas de Diamantina, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2010.

Marcus Pestana

Justificação: A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Diamantina, com

sede nesse Município, é entidade sem fins lucrativos que tem por escopo a defesa
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dos interesses desses segmentos junto ao poder público federal, estadual e

municipal.

A instituição promove a integração de seus associados na sociedade; participa da

construção de políticas públicas, especialmente nas áreas de saúde, transporte,

educação, lazer, meio ambiente e cultura; conscientiza e orienta seus assistidos

sobre os temas de seu interesse e defende as aspirações do idoso em geral,

buscando melhorias em sua condição de vida.

Considerando a importância do trabalho realizado pela Associação para a

consolidação de uma terceira idade digna, saudável e participativa, contamos com a

anuência dos nobres Deputados a este projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.866/2010

Susta os efeitos do dispositivo, que menciona, da Resolução Conjunta nº 4.073, de

26 de abril de 2010.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam sustados os efeitos do inciso XXVII I do art. 2º da Resolução

Conjunta nº 4.073, de 26 de abril de 2010.

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

Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2010.

Sargento Rodrigues

Justificação: A medida proposta nesse projeto de resolução, referente à sustação

de efeitos de dispositivos de ato normativo, tem como regra matriz o art. 62, XXX, da

Constituição Estadual, que estabelece como poder-dever desta Casa Legislativa

“sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar

ou dos limites de delegação legislativa”.

Verificamos, com efeito, que a Resolução Conjunta nº 4.073, de 26/4/2010, que

dispõe sobre perícias de saúde na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar de

Minas Gerais, exorbita no exercício do poder regulamentar quando conceitua, em seu

inciso XXVIII, a invalidez. Observe-se que o parágrafo único da alínea “b”, I, do art.
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44, da Lei Delegada nº 37, de 13/1/89 , traz o seguinte mandamento:

“Art. 44 - (...)

I - (...)

b) se for julgado, mediante laudo da Junta Militar de Saúde, incapaz para o

desempenho de suas atividades em decorrência de acidente no serviço ou por

moléstia profissional ou alienação mental, cegueira, estados avançados da doença de

Paget (osteíte deformante), paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,

esclerose múltipla, hanseníase, tuberculose ativa, nefropatia grave, contaminação por

radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, fibrose cística (mucoviscidose),

doença de Parkinson, neoplasia maligna, espondiloartrose ancilosante, hepatopatia

grave ou doença que o invalide inteiramente, qualquer que seja o tempo de serviço;

(...)

Parágrafo único - Ao militar reformado em virtude de invalidez permanente,

considerado incapaz para o exercício de serviço de natureza de policial-militar ou

bombeiro-militar, em consequência de acidente no desempenho de suas funções ou

de ato por ele praticado no cumprimento do dever profissional, é assegurado o

pagamento mensal de auxílio-invalidez, de valor igual à remuneração de seu posto ou

graduação, incorporado ao seu provento para todos os fins.”. possui apenas três

artigos, tendo como conteúdo apenas a concessão do passe livre aos deficientes

físicos, mentais e visuais e às pessoas com idade superior a 65 anos no transporte

coletivo intermunicipal.”

A leitura do referido diploma legal deixa clara a intenção do legislador em amparar

os militares considerados incapazes tão somente para o exercício de serviço de

natureza policial-militar ou bombeiro-militar e nada é mencionado sobre o conceito

trazido na Resolução. Segundo o inciso XXVIII da Resolução, o conceio de invalidez

é:

“Condição física e/ou mental do periciado que impossibilite, total e

permanentemente, de exercer qualquer trabalho ou atividade, tanto na vida militar

quanto na civil, e o impeça de prover, por qualquer meio, sua própria subsistência.”

Desta forma a resolução conjunta estabelece inovação em relação à lei, que, em

nenhum momento, menciona trabalho de qualquer natureza ou provimento de
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subsistência própria. Inova também em apresentar distinção entre os conceitos de

“incapacidade definitiva” e “invalidez permanente”. No mérito, nas duas situações o

militar é considerado incapaz para o exercício de serviço de natureza de policial-

militar ou bombeiro-militar, em consequência de acidente no desempenho de suas

funções ou de ato por ele praticado no cumprimento do dever profissional. Para os

servidores nessas condições é assegurado o pagamento mensal de auxílio-invalidez

e os Comandos Gerais têm utilizado a resolução conjunta para indeferir pedidos

legítimos de concessão do auxílio-invalidez.

Infere-se da norma citada que os Comandos da Polícia Militar e do Corpo de

Bombeiros Militar exorbitou na regulamentação, criando, por meio de resolução, nova

regra, ultrapassando, dessa forma, o âmbito de suas funções, colocando em risco a

independência e harmonia entre os Poderes, com prejuízo para os militares

considerados incapazes para as atividades de policiais e de bombeiros, situação

aferida pela própria Junta Central de Saúde Militar por laudo médico (atestado de

origem) no qual se evidenciam os requisitos legais.

Contamos, assim, com o apoio dos eminentes colegas para a aprovação deste

projeto de resolução.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.594/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. José Antonino Baía Borges, Desembargador, pelo

recebimento do Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal Tancredo de Almeida

Neves, outorgado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Nº 6.595/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Kildare Gonçalves Carvalho, Presidente do TRE-MG,

pelo recebimento do Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal Tancredo de

Almeida Neves, outorgado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Nº 6.596/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Cláudio Renato dos Santos Costa, Presidente do

Tribunal de Justiça, pelo recebimento do Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal
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Tancredo de Almeida Neves, outorgado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte. (-

Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 6.597/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Defesa Social e ao Comandante-Geral da PMMG pedido de

providências para que seja reforçado o policiamento na Rua Rio Mantiqueira, no

Bairro Novo Riacho, em Contagem. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar esta parte da reunião à

realização do ciclo de debates “Desafios da mobilidade urbana na Região

Metropolitana de Belo Horizonte”.

- A ata dessa solenidade será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Estão reabertos os nossos trabalhos

ordinários.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as especiais de amanhã, dia 26, às 9 e às 20 horas, nos termos dos

editais 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 55ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/8/2010

Presidência do Deputado José Henrique

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

Fase: Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação de Pareceres:

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Resolução nºs 3.928 e 3.970/2009 e dos

Projetos de Lei nºs 4.642, 4.668 e 4.702/2010; aprovação; declarações de voto - 2ª

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em turno único, do Veto
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Parcial à Proposição de Lei Complementar nº 120; encerramento da discussão;

inexistência de quórum especial para votação de veto - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Rodrigues - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir

Paraca - André Quintão - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin

Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Délio Malheiros -

Djalma Diniz - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro

Nascimento - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - João Leite - Juninho Araújo -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza

Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei

Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Carlin Moura, 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.

Suspensão da Reunião



____________________________________________________________________________
737

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 minuto para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Resolução nºs 3.928 e

3.970/2009 (À promulgação.) e dos Projetos de Lei nºs 4.642, 4.668 e 4.702/2010 (À

sanção.).

Declarações de Voto

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, votamos favoravelmente os pareceres

de redação final de importantes projetos apreciados por esta Casa e temos na pauta

outros importantes projetos, como, por exemplo, o projeto que prevê a suplementação

orçamentária para o Tribunal de Justiça, que no nosso entendimento deve entrar em

votação provavelmente na reunião extraordinária de amanhã. Aproveitando que a

proposição se encontra em pauta, Sr. Presidente, queríamos fazer um apelo pela

importância também de se colocar na pauta o Projeto de Lei nº 3.797/2009, que

prevê, entre outras questões, o direito ao adicional de periculosidade a ser concedido

aos servidores do Tribunal de Justiça, aos Oficiais de Justiça, bem como a

implementação da carreira de nível superior para essa categoria de servidores

especificamente. O Projeto de Lei nº 3.797/2009 é de fundamental importância para

os servidores. Temos a compreensão de que o Tribunal de Justiça desempenha e

vem desempenhando um bom trabalho, mas é fundamental o papel do servidor

público e a sua valorização. Estaremos aqui, sem dúvida alguma, para votar amanhã

cedo a suplementação do Tribunal de Justiça. É necessário que o Tribunal de Justiça

dê condições para que eles possam continuar os seus trabalhos e instalar as

comarcas que ainda estão por ser instaladas, como a Comarca de Belo Oriente.

Sabemos da importância da construção do novo fórum da Comarca de Contagem,

mas sabemos também que a Justiça não funciona apenas com prédios ou com seus

Desembargadores; a Justiça funciona especialmente com os servidores públicos,
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com seus serventuários. Colocar em pauta o Projeto de Lei nº 3.797/2009, que

valoriza também o servidor de carreira deste Estado, é de fundamental importância

para nós e tem sido até uma tônica. O mesmo projeto foi objeto de uma audiência

pública nesta Casa com ampla participação dos servidores e com contribuição

importante dos Deputados Délio Malheiros, Sargento Rodrigues e Weliton Prado. Em

todo lugar a que vamos neste Estado, ouvimos o clamor dos servidores públicos, o

clamor, por exemplo, dos professores da rede estadual. Ainda hoje passei em frente à

Superintendência Regional de Ensino de Guanhães, e todos os professores que

estavam naquele prédio apresentaram um cartaz pedindo “pelo amor de Deus” que

se melhorasse o salário do professor, que se implementasse o piso salarial sem

retirada de direitos. Encontrei também em Guanhães, Sr. Presidente, um aposentado

do DER-MG, um concursado, que, depois de quase 20 anos de serviço - ele me

apresentou seu contracheque, do qual fiz uma cópia -, tem o vencimento básico, em

julho de 2010, de R$392,00 e uma remuneração final de seiscentos e poucos reais.

Valorizar o servidor público é de fundamental importância. Todos que encontramos

por esse interior afora têm feito esse clamor pela valorização do servidor público. O

Estado Democrático de Direito não funciona sem a presença do servidor público. Por

isso é fundamental incluir na pauta o Projeto de Lei nº 3.797/2009. Foi fundamental

limpar a pauta hoje à noite com a votação dos pareceres de redação final. Amanhã de

manhã estaremos aqui para aprovar a suplementação do Tribunal de Justiça, mas

esperamos que entre na pauta desta Casa o Projeto de Lei nº 3.797/2009, que

garante os direitos dos serventuários do Tribunal de Justiça e dos Oficiais de Justiça

e concede o adicional de periculosidade a esses servidores públicos.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, assim como o Deputado Carlin Moura

tem dito, nós também, nessa redação final, apoiamos o projeto, que foi

evidentemente aprovado. Apresentamos um requerimento nesta Casa para que esse

projeto dos servidores do Judiciário fosse colocado na ordem do dia e submetido à

apreciação deste Plenário o mais rapidamente possível. Deparamo-nos com outro

requerimento do Deputado Ivair Nogueira no mesmo sentido, que até já foi deferido.

Agora estamos conclamando o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta

Casa, para que inclua esse projeto na pauta, porque ele é de extrema importância
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para os servidores do Judiciário. Realizamos, na semana passada, uma audiência

pública em que todos os servidores estiveram presentes, representados por seus

sindicatos, pelas associações. Hoje aprovamos outro requerimento na Comissão de

Administração Pública para que se encaminhem ao Presidente do Tribunal as notas

taquigráficas, a fim de que o Tribunal tenha ciência da importância da votação e

aprovação desse projeto, que interessa aos servidores do Judiciário. Não podemos

conviver com servidores em Minas Gerais com remuneração inferior à paga em

outros Estados. Esses servidores exercem funções dos que têm formação de

bacharelado em direito e, portanto, merecem o nível superior. De igual modo,

merecem tratamento especial no que diz respeito aos salários, tendo em vista o risco

da atividade de Oficial de Justiça. Os Oficiais de Justiça, conforme mostrado aqui em

audiência pública, correm sérios riscos, porque, muitas vezes, há incompreensão da

parte, que acredita que está sendo despejada de sua casa ou que seu filho está

sendo apreendido por causa do Oficial de Justiça. Esse servidor está ali cumprindo

ordem judicial, cumprindo seu dever legal e fazendo cumprir a decisão proferida no

processo. Nós, especialmente eu, como advogado, que conheço o Judiciário de

Minas Gerais há 21 anos, tenho certeza de que esse projeto dos Oficiais, submetido a

esta Casa, receberá a chancela de todos os Deputados que compõem o Legislativo

mineiro. O Tribunal de Justiça compreenderá a importância da aprovação desses dois

projetos, que certamente também serão colocados em pauta pelo Presidente desta

Casa.

Sr. Presidente, gostaria de aproveitar este tempo também para falar sobre assuntos

de relevância para o Estado que serão discutidos nesta Casa. Conforme recente

informação, a partir de terça-feira da próxima semana, o Hospital Felício Rocho não

mais atenderá, por capricho da Unimed, os associados dessa cooperativa. Será o

caos na saúde, em Minas Gerais. Aquilo que temos chamado de “overbooking” na

saúde terá um componente ainda pior, mais agressivo para o cidadão, pois os que

possuem plano da Unimed não mais serão atendidos por esse respeitado hospital de

ponta de Minas Gerais. Por capricho, a Unimed está rescindindo o contrato com o

referido hospital. Para onde serão levadas essas vidas? Onde serão internadas essas

pessoas quando precisarem de atendimento médico de urgência? Portanto, fica meu
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alerta. Estamos chegando ao limite em razão do que vem acontecendo com a

Unimed em Minas Gerais. Será 1 milhão de associados, e a Unimed, ao invés de

aumentar sua rede de atendimento, está acabando com esta, está diminuindo a rede

hospitalar e os leitos credenciados. Será o caos. Ou essa situação se resolve

imediatamente ou teremos o caos na saúde privada, em Minas Gerais. Fica aqui o

alerta aos Deputados.

O Deputado Padre João - Votamos a redação final de projetos de interesse do povo

mineiro e, sobretudo, dos trabalhadores rurais que lutam pela terra e pela sua

regularização. O nosso papel, a nossa missão nesta Casa é votar projetos de

interesse dos trabalhadores e das trabalhadoras que estão no campo, lutando, dando

sua fundamental contribuição para o Estado. Quero também registrar que estão

prontos para a ordem do dia dois projetos importantes dos servidores do Tribunal de

Justiça de Minas Gerais. Entendemos, Sr. Presidente, que, além de votarmos, é

muito importante mantermos a interlocução. Por isso apelo ao Desembargador

Cláudio Costa, Presidente desse Tribunal, para que mantenha essa interlocução

permanente com os servidores. No Estado Democrático de Direito, o principal

instrumento é o partido político. Essa é a verdadeira arma para se fazer a

transformação na sociedade. Além do partido, o segundo instrumento é o sindicato, a

organização de trabalhadores e trabalhadoras. Nosso apelo é pelo diálogo entre o

Presidente e os servidores, tanto para se aprimorarem as condições de trabalho dos

servidores como para garantir-lhes justo salário. Essas reivindicações justas vêm

sendo feitas desde o ano passado. A Assembleia Legislativa teve uma participação

importante nesse processo de diálogo e de interlocução. Entendemos que são

Poderes distintos, mas a Assembleia Legislativa tem esse papel - seja em relação ao

Executivo, seja em relação ao Judiciário - de mediação, de buscar o entendimento, de

aprimorar os projetos, de forma que todos que estão na ponta do serviço,

representando o Estado, sejam enxergados, reconhecidos e valorizados. Esse é

nosso apelo. Estamos com os servidores do Tribunal de Justiça, reconhecemos a

justiça dos projetos, mas acho que não basta que sejam colocados em votação: é

importante que essa construção seja reconhecida pelo Presidente. Votamos a

redação final dos projetos e demos nossa declaração de voto. Acompanhamos de
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perto toda a destinação das terras devolutas do Estado de Minas Gerais. Entendemos

que essas terras devolutas devem ir para os trabalhadores e trabalhadoras rurais,

para quem quer, de fato, trabalhar a terra. Lamentavelmente, localizamos alguns

projetos que davam destinação à terra desrespeitando a Constituição. Destinavam

uma área de mais de 700ha para apenas uma pessoa, e não é esse o limite. E a

destinavam, ainda, a uma pessoa do Ministério Público, que tem um impedimento,

pela Constituição, para receber terras devolutas. Então, a Assembleia Legislativa vem

cumprindo seu papel não só de fiscalizar, mas também de fazer a mediação entre

outros Poderes, sobretudo no que se refere ao respeito para com os servidores do

Estado de Minas Gerais, quer sejam do Executivo, quer do Judiciário. Muito obrigado.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei

Complementar nº 120, que altera a Lei Complementar nº 84, de 25/7/2005, e a Lei nº

5.406, de 16/12/69, transforma os cargos que menciona e dá outras providências. A

Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em discussão, o veto. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Encerramento

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

especial para votação de veto e, tendo em vista que este se encontra na faixa

constitucional, sobrestando as demais matérias constantes na pauta, encerra a

reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã,

dia 25, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária da mesma

data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 56ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/8/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Registro de presença - 2ª

Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Suspensão e reabertura da reunião - 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. - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Djalma

Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir -

Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -

Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Inácio Franco - Jayro Lessa - Juninho Araújo -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza

Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso

- Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

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

1ª Parte

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, dos alunos da

Escola João Pessoa, da nossa querida Capital, e, cumprimentando-os, deseja-lhes

uma boa estada na nossa Assembleia.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à
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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 vai suspender a reunião por 10 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

especial para votação de veto e, tendo em vista que este se encontra na faixa

constitucional, sobrestando as demais matérias constantes na pauta, encerra a

reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às

14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 45ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

17/8/2010

Às 14h3min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir, em audiência pública, o assassinato de Webert

Francisco do Carmo, ocorrido após ter apresentado denúncias a esta Comissão e à

Câmara Municipal de Conceição do Pará contra policiais militares, e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Nísio Raimundo Sena,

solicitando a devolução de dossiê enviado a esta Comissão; e de correspondência

publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre parênteses: ofícios dos

Srs. Adriano de Oliveira Cândido, Promotor de Justiça de Lagoa Santa; Marco

Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil; Remigio Todeschini, Diretor do

Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional do Ministério da
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Previdência Social; Francisco Carvalho Martins, Delegado de Polícia; Friedmann

Anderson Wendpap, Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça; e Cel. PM

Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG (12/8/2010); Geraldo Flávio

Vasques, Procurador-Geral de Justiça em exercício; Valdez Leite Machado,

Desembargador; e Antônio Henrique Franco Lopes, Promotor de Justiça (13/8/2010).

A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Ten.-

Cel. PM Valter Braga, Subcorregedor, representando o Cel. PM Renato Vieira de

Souza, Comandante-Geral da PMMG; o Cel. PM Hebert Fernandes Souto Silva,

Corregedor da PMMG; Paulo Vaz Alkmin, Ouvidor de Polícia; Gustavo Corgosinho

Alves de Meira, Defensor Público e Coordenador de Direitos Humanos da Defensoria

Pública; William dos Santos, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-

MG; Álvaro Homero Huertas dos Santos, Delegado da Divisão de Homicídios

Avançada de Betim; Paloma Coutinho Carballido, Promotora de Justiça da Comarca

de Pitangui e Curadora do Controle Externo da Atividade Policial; e Élcio Pacheco,

membro da Rede Nacional de Advogados Populares - Renap - e Assessor Jurídico da

Comissão Pastoral da Terra em Minas Gerais, 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 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 agosto de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 18/8/2010

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jayro Lessa,

Agostinho Patrus Filho, Antônio Júlio e Tiago Ulisses (substituindo o Deputado Inácio

Franco, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão.
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara aberta a

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

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

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

proposições da Comissão e comunica o recebimento de correspondência publicada

no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Júnia

Cristina França Santos Egídio, Coordenadora- Geral de Convênios do Ministério do

Turismo, e do Sr. Humberto Miranda Cardoso, Diretor de Gestão Interna do Ministério

da Cultura (12/8/2010); e do Sr. João Francisco Goulart dos Santos, Diretor do

Departamento de Execução e Avaliação do PNSP (substituto), da Secretaria Nacional

de Segurança Pública (13/8/2010). 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. Os Projetos de Lei nºs 4.413 e 4.489/2010 são retirados da

pauta por determinação do Presidente da Comissão por não cumprirem pressupostos

regimentais. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º

turno, do Projeto de Lei nº 4.256/2010 na forma do vencido no 1º turno (relator:

Deputado Agostinho Patrus Filho). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2010.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Inácio

Franco - Lafayette de Andrada.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 18/8/2010

Às 15h2min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Alencar da Silveira Jr.

(substituindo o Deputado Doutor Ronaldo, por indicação da Liderança do PDT),

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Alencar da Silveira Jr., declara aberta a reunião e, com base no art. 120,

inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a
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aprovação de projetos habitacionais pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e

comunica o recebimento de correspondência do Sr. Cloves Eduardo Benevides,

Presidente da Fundação Educacional Caio Martins, publicada no “Diário do

Legislativo” de 5/8/2010. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir o Sr. Roberto Marçola Lott e a Sra. Ana Carolina Saraiva Rosa,

respectivamente, Chefe de Gabinete e Assessora da Secretaria Municipal Adjunta de

Regulação Urbana da Prefeitura de Belo Horizonte; os Srs. Marcelo Fernandes da

Costa e Cláudio Henrique Martins da Costa, respectivamente, Presidente e

engenheiro civil do Instituto Mineiro de Engenharia Civil - Imec -; a Sra. Isabel Cristina

Soares Caminha, Diretora de Arquitetura, representando a Presidente do IAB-MG,

Cláudia Teresa Pereira Pires; e o Sr. Roberto Matozinhos, Consultor Técnico do

Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Minas Gerais - Sinduscon-

MG -, que são convidados a tomar assento à mesa. Na condição de autor do

requerimento que deu origem ao debate, o Presidente, Deputado Alencar da Silveira

Jr., 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. 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, 25 de agosto de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - Wander Borges - Doutor Ronaldo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 19.958

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII,

combinado com o art. 70, II, da Constituição Estadual vetou totalmente a Proposição

de Lei nº 19.958, que “dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder

Executivo a doá-lo ao Município de Santo Antônio do Grama”.
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Por meio da Mensagem nº 543/2010, publicada no “Diário do Legislativo” de

5/8/2010, o Chefe do Poder Executivo encaminhou, para apreciação desta Casa, as

razões do veto incidente sobre a proposição, o qual deve receber parecer desta

Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Por meio da Mensagem nº 543/2010, o Governador do Estado opôs veto total à

Proposição de Lei nº 19.958, que dispõe sobre a desafetação de bem público e

autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de Santo Antônio do Grama, por

inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. A proposição vetada, que

resultou de iniciativa parlamentar, desafeta o trecho da Rodovia AMG-1715, a qual

liga a MG-329 ao citado Município, com a extensão de 1,5km, contado a partir do km

13,9 dessa rodovia até o seu final, e destina-se à construção de via urbana.

Nas razões do veto, alega o Chefe do Poder Executivo que “a recuperação e

conservação do segmento está incluída no Programa Promg – Área 17ª CRG – Ponte

Nova, cuja licitação está em curso através do Edital LPI 005/2009, com programação

de abertura das propostas em 18/9/2009”.

Esclarece, ainda, o Governador do Estado que o Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG – não se opõe à proposição.

Todavia, após a conversão em norma jurídica, a mencionada autarquia não poderá

atuar mais no setor, uma vez que as atividades de conservação e manutenção

ficariam a cargo do Município.

Dessa forma, conclui o Chefe do Executivo que “a proposição em tela invade a

competência organizacional de que trata a alínea ‘f’ do inciso III do art. 66 da

Constituição do Estado, pois interfere em projeto estruturador do governo do Estado e

na autonomia administrativa de autarquia da estrutura do Poder Executivo”.

De acordo com o art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 – Codigo Civil Brasileiro –, os

bens públicos classificam-se em três categorias, segundo a sua destinação: bens de

uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. Os primeiros, como o

próprio nome está a indicar, destinam-se ao uso de toda a coletividade,

independentemente de autorização do poder público, tais como as ruas, praças,

avenidas, estradas e praias. Os bens de uso especial são os que possuem
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destinação pública específica e abrangem o conjunto de bens utilizados na execução

do serviço público ou de atividade administrativa bem como os imóveis que abrigam

as repartições públicas. Tanto os bens de uso comum do povo quanto os bens de uso

especial integram o patrimônio indisponível do Estado, pois, enquanto tiverem

afetação pública, não poderão ser objeto de alienação (venda, permuta, doação, etc.)

Os bens dominicais são os que, mesmo pertencentes ao Estado, não têm afetação

pública, razão pela qual podem ser objeto do comércio jurídico de direito privado,

como é o caso dos terrenos baldios da administração e de outros imóveis sem

utilização. Esses bens constituem o patrimônio disponível do poder público, em

relação aos quais o Estado exerce um direito de propriedade, de forma semelhante

ao que ocorre no âmbito do direito privado.

De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, verifica-

se que estradas e rodovias são bens de uso comum do povo, pois destinam-se ao

uso coletivo e, em situações normais, não se sujeitam a autorização prévia do Estado

nem a pagamento por sua utilização. Estradas são vias rurais não pavimentadas, e

rodovias são vias rurais pavimentadas, conforme definição constante no Anexo I da

Lei Federal nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

Para a configuração do bem imóvel de uso comum do povo, é irrelevante o fato de a

via pública ser ou não pavimentada, pois isso não altera a natureza jurídica do bem.

No âmbito do Estado de Minas Gerais, é prática comum a apresentação de projetos

de lei de iniciativa parlamentar que autorizam o Executivo a doar imóvel a Município

para que este dê ao bem uma destinação pública específica. Nesse caso, a

autorização legislativa incide sobre bem de uso especial ou dominical, normalmente

terrenos, casas ou edifícios. Em proposições desse teor, constam, normalmente,

dispositivos que fixam prazo para que a municipalidade cumpra o encargo previsto na

lei, sob pena de reversão do imóvel ao patrimônio do Estado.

No que diz respeito aos bens de uso comum do povo, como ocorre com as estradas

e rodovias, não é comum a transferência de domínio do Estado para outras entidades

político-administrativas. As rodovias estaduais estão submetidas à jurisdição do DER-

MG, que é uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas – Setop. O art. 3º da Lei nº 11.3403, de 1994, que organiza a instituição,
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enumera suas atribuições, entre as quais se destacam a competência para “executar,

direta e indiretamente, os serviços de projetos, implantação, pavimentação,

conservação, recuperação e melhoramento em estradas de rodagem sob sua

jurisdição ou em outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio com as

entidades de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio ambiente,

nos termos da legislação própria”.

Portanto, o ordenamento jurídico estatal assegura, explicitamente, ao DER-MG, que

é pessoa jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa e financeira,

competência para exercer as atividades de conservação e manutenção de rodovias.

Assim, eventual transferência de domínio de trecho de rodovia estadual submetida à

jurisdição dessa autarquia para determinado Município interfere na organização

administrativa do Poder Executivo, pois a comuna de Santo Antônio do Grama

passaria a exercer as atividades de conservação que eram da alçada da autarquia

estadual.

Ora, por se tratar de autarquia vinculada ao Executivo, apenas o Governador do

Estado teria a prerrogativa constitucional para propor a transferência de domínio do

trecho da Rodovia AMG-1715, tomando por base a dicção do art. 66, III, “f”, da Carta

mineira, segundo o qual compete privativamente ao Chefe do Executivo a

“organização dos órgãos da administração pública, respeitada a competência

normativa da União”. Assim, tanto a organização quanto a estruturação de órgãos e

entidades do Executivo, o que abrange a alteração de atribuições, encartam-se na

competência privativa do Governador do Estado. Isso demonstra que a proposição

vetada contraria o clássico princípio da separação dos Poderes, de longa tradição no

Direito brasileiro, sendo vedada a membro desta Casa a deflagração do processo

legislativo para disciplinar assuntos dessa natureza.

Por outro lado, se o imóvel em questão está incluído em programa específico, cuja

licitação encontra-se em curso por meio do Edital LPI 005/2009, o que já fora

ressaltado no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, não teria sentido a

conversão do projeto de lei em norma jurídica, por configurar medida inócua e

contrária ao interesse público, como alega o Governador do Estado nas razões do

veto que embasaram a negativa de sanção. Se existem, no âmbito do DER-MG,
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ações concretas voltadas para a realização de processo licitatório do trecho que se

pretende transferir para a comuna, não seria razoável, em face do contexto e das

circunstâncias que envolvem o tema, transferir o citado bem imóvel para o domínio

municipal. Ademais, cabe salientar que o legislador, ao editar normas jurídicas, deve

agir com bom senso, moderação e coerência, não podendo ignorar a realidade

administrativa, o que significa dizer que a lei deve estar em sintonia com o mundo dos

fatos, sob pena de comprometer sua eficácia, com reflexos negativos no interesse

público.

Dessa forma, concordamos plenamente com as razões do veto apresentadas pelo

Governador do Estado, visto que a proposição, além de afrontar a Constituição do

Estado, é contrária ao interesse público.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto total oposto à Proposição de

Lei nº 19.958.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2010.

Ademir Lucas, Presidente e relator - Getúlio Neiva - João Leite.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.060/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela visa declarar de

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

Palma.

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 4.060/2009 pretende declarar de utilidade pública o Asilo São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Várzea da Palma, que tem como

finalidade prestar assistência social às pessoas idosas residentes na localidade,

especialmente às mais carentes.
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Para o cumprimento do seu propósito, mantém estabelecimento destinado a abrigar

os seus beneficiários, proporcionando-lhes auxílio material, serviços médicos e apoio

psicológico, visando a preservação de sua saúde física e mental, além de uma vida

social digna.

Para subsidiar suas iniciativas, a entidade conta com o auxílio dos conselhos

particulares e conferências da Sociedade São Vicente de Paulo no Brasil.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º

de seu estatuto.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.060/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.354/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Presbiteriana Cariru,

com sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal na forma do Substitutivo no 1, que

apresentou. Vem agora a este colegiado para deliberação conclusiva, com base no

art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.354/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Beneficente Presbiteriana Cariru, com sede no Município de Ipatinga,

entidade sem fins econômicos que presta importante trabalho na área social.

Para tanto, a instituição promove ações de assistência social e de educação e
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saúde da criança e da família; desenvolve atividades culturais, educativas e

esportivas; cria, organiza e administra escolas, lares, abrigos, centros de recuperação

de dependentes químicos e de reabilitação de menores infratores, creches e cursos

profissionalizantes; oferece meios para a prática esportiva em geral.

Por isso, é oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida declaração de

utilidade pública.

Cumpre esclarecer que o Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem por objetivo alterar o nome da entidade para Associação

Beneficente Ipatinga/Nova Esperança - Abine -, em conformidade com a Ata no 12 da

assembleia geral da instituição.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.354/2010, em

turno único, na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.381/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

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, localizada no Município

de Belo Horizonte.

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

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

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

do Regimento Interno.

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, localizada no Município de Belo Horizonte.
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A apresentação do projeto pelo Deputado Mauri Torres vai ao encontro da decisão

do colegiado dessa escola estadual, o qual, em reunião realizada no dia 26/2/2010,

homologou, por unanimidade dos votos de seus membros, a indicação do nome de

Alaíde Lisboa de Oliveira para denominar a referida unidade de ensino.

A homenageada, natural do Município de Lambari, foi uma pedagoga, jornalista,

escritora e política que se notabilizou por sua atuação pública e produção literária e

acadêmica, tendo recebido inúmeras condecorações.

Sua estreia na literatura infantil ocorreu em 1938, quando publicou os clássicos “A

Bonequinha Preta” e “O Bonequinho Doce”. O primeiro, após sucessivas reedições, já

ultrapassou a marca de um milhão de exemplares vendidos.

Em 1949, assumiu o cargo de vereadora na Câmara Municipal de Belo Horizonte,

tornando-se a primeira mulher da história a exercer esse cargo em Minas Gerais.

A partir de 1948, intensificou sua carreira de jornalista. Em 1951, iniciou sua carreira

acadêmica na Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -, onde lecionou e

coordenou cursos de pós-graduação.

Foi ainda integrante da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, da

Academia Feminina Mineira de Letras e da Academia Mineira de Letras. Publicou

cerca de 30 livros, incluindo literários, didáticos e ensaios de pedagogia.

Em reconhecimento ao seu trabalho, é justo lhe seja prestada homenagem

duradoura por meio do empréstimo de seu nome para denominar o referido bem

público.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.381/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2010.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.488/2010

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 fundamental localizada na Aldeia
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Indígena Muã Mimatxi Pataxó, no Município de Itapecerica.

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

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada,

cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme

preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.488/2010 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Indígena Pataxó Muã Mimatxi, de ensino fundamental, à escola estadual de ensino

fundamental situada na Aldeia Indígena Muã Mimatxi Pataxó, no Município de

Itapecerica.

A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pelo colegiado da referida

escola, que, em reunião realizada em 24/4/2009, homologou, pela unanimidade dos

votos de seus membros, a indicação do nome Escola Estadual Indígena Pataxó Muã

Mimatxi para aquela unidade de ensino

É importante observar que Muã Mimatxi é um nome ligado ao mundo vegetal. Ele

representa um grupo de parente planta que ampara e guia a aldeia, protegendo os

índios.

Como é garantido pela Constituição, a escola oferece uma educação específica e

diferenciada - educação indígena.

A escolha de nome ligado à cultura indígena para denominar sua unidade de ensino

denota respeito pelos valores daquele povo, que muito contribuiu e ainda contribui

para a identidade brasileira. Em decorrência disso, consideramos meritória a

pretensão do projeto de lei em análise.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.488/2010,

em turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2010.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.548/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores da Bocaina, com sede no Município de

Ouro Preto.

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 4.548/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores da Bocaina, com sede no Município de Ouro Preto, que tem como

finalidade a melhoria da qualidade de vida dos moradores locais.

Para alcançar sua meta, a entidade promove atividades sociais, culturais, de lazer e

desportivas como forma de integração, o que constitui fator para a harmonia da

comunidade.

Além do mais, colabora com os poderes públicos nas ações de interesse comum

dos seus associados.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.548/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.579/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Esportiva Projeto Meninos do Engenho - Promeg -,

com sede no Município de Bom Despacho.

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 4.579/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Esportiva Projeto Meninos do Engenho - Promeg -, com sede no Município de Bom

Despacho, entidade sem fins lucrativos, fundada em 2007, que tem como finalidade

primordial a difusão de atividades sociais, cívicas, culturais e desportivas.

Com esse propósito, a instituição promove competições esportivas, participa de

todas as suas modalidades, incentivando crianças e adolescentes a praticá-las, e

realiza reuniões de caráter esportivo, cívico, estético, artístico, social e educativo.

Com isso, fomenta um ambiente harmonioso e saudável entre os membros da

comunidade de Bom Despacho, especialmente, entre os mais jovens.

Assim sendo, acreditamos ser a agremiação merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.579/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2010.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.677/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrela, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Açudinho - ACA -, com sede

no Município de Piranguinho.

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 4.677/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Comunitária Açudinho - ACA -, com sede no Município de Piranguinho,
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entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1987, que tem por finalidade promover

o desenvolvimento comunitário por meio da integração social.

A documentação anexada ao processo demonstra que a instituição desenvolve

atividades educacionais, culturais, desportivas e sociais, sempre com o intuito de

promover condições de melhoria na qualidade de vida da comunidade. Procura

também firmar parcerias com entidades públicas e privadas com o objetivo de captar

recursos a serem aplicados em projetos sociais.

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° 4.677/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.692/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública o Santarritense Futebol Clube, com sede no Município de

Santa Rita do Sapucaí.

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 4.692/2010 pretende declarar de utilidade pública o

Santarritense Futebol Clube, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí,

entidade sem fins lucrativos, fundada em 1996, que tem como finalidade principal a

difusão de atividades sociais, cívicas, culturais e desportivas.

Com esse propósito, a instituição promove competições esportivas, incentivando a

prática de todas as modalidades amadoras, inclusive o futebol feminino. Com isso,
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fomenta um ambiente harmonioso e saudável entre os membros da comunidade de

Santa Rita do Sapucaí, especialmente, entre os jovens.

Assim sendo, acreditamos ser a agremiação merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.692/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2010.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.727/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária da Capivara – Acocap –, com

sede no Município de Tapira.

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 4.727/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Comunitária da Capivara – Acocap –, com sede no Município de Tapira.

Entidade civil sem fins lucrativos, foi fundada em 2001 e tem por finalidade promover

o desenvolvimento comunitário por meio da integração social.

Para cumprimento de seus objetivos programáticos, a instituição fomenta projetos

nas áreas da educação, cultura, proteção e defesa da saúde da família, priorizando a

maternidade, a infância, a adolescência e a terceira idade. Também procura

incrementar o desenvolvimento das atividades agropecuárias e melhorar as

condições dos produtores rurais da comunidade, bem como, por meio de projetos

alternativos, atuar na preservação do meio ambiente, na promoção do

desenvolvimento sustentável e na defesa dos interesses coletivos.
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Pela relevância do trabalho desenvolvido pela Associação, é oportuna a intenção de

se lhe conceder a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.727/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.734/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Célio Moreira, objetiva declarar de

utilidade pública a Associação Feliz Idade, com sede no Município de Sabará.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal na forma original. Vem agora a este

colegiado para deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.734/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Feliz Idade, com sede no Município de Sabará, entidade civil sem fins

lucrativos, que tem por finalidade prestar assistência social às pessoas da terceira

idade e portadoras de deficiência.

No cumprimento de seus objetivos programáticos, procura desenvolver ações

diversas voltadas à proteção da terceira idade e de pessoas portadoras de

deficiência, promovendo ações de prevenção, reabilitação e de integração

comunitária desses grupos, por meio de atividades ocupacionais, físicas, recreativas,

esportivas, culturais, associativas e de cidadania.

Considerando-se a relevância do seu trabalho, a Associação Feliz Idade está

habilitada a receber o título de utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.734/2010 em

turno único.
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Sala das Comissões, 25 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.744/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Ademir Lucas, objetiva declarar de

utilidade pública a Creche Criança Esperança, com sede no Município de Contagem.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal. Vem agora a este órgão colegiado

para deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.744/2010 pretende declarar de utilidade pública a Creche

Criança Esperança, entidade civil sem fins lucrativos que busca desenvolver no

Município de Contagem importante trabalho na área da assistência social em

benefício das crianças.

A documentação anexada ao processo demonstra que essa instituição desenvolve

atividades diversas, sempre com o intuito de promover condições de melhoria na

qualidade de vida das crianças sob seus cuidados, procurando assegurar-lhes abrigo,

alimentação, educação, saúde e lazer, de forma a promover seu desenvolvimento

integral nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social, atuando assim em

complementação à ação da família e da comunidade. Além disso, procura apresentar

projetos alternativos para o desenvolvimento social da comunidade junto à qual atua.

Dessa forma, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.744/2010, em

turno único.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.755/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Eros Biondini, objetiva declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Idosos de Rubim - Acir -, com sede

nesse Município.

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 4.755/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Idosos de Rubim - Acir -, com sede nesse Município,

entidade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade promover o desenvolvimento

comunitário da região, visando à melhoria da qualidade de vida de seus associados,

em especial, das pessoas da terceira idade.

Com esse propósito, a instituição desenvolve atividades voltadas para a proteção

da saúde da família, da maternidade, da infância e da terceira idade, por meio de

campanhas de incentivo ao aleitamento materno e de combate às doenças

transmissíveis ou infectocontagiosas; a luta contra a fome e a pobreza, fomentando a

produção e a distribuição de alimentos básicos; a doação de agasalhos; a promoção

de cursos profissionalizantes ligados às atividades agropecuárias e de prestação de

serviços, objetivando a inserção de pessoas no mercado de trabalho; a proteção do

meio ambiente; o desenvolvimento da agricultura e o aumento da produção e da

produtividade.

Por isso é oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida declaração de

utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.755/2010, em

turno único.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2010.

Ivair Nogueira, relator.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 28 DE AGOSTO DE 2010

ATA

ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 26/8/2010

Presidência do Deputado João Leite e da Deputada Maria Tereza Lara

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.867 e

4.868/2010 - Requerimentos nºs 6.598 a 6.600/2010 - Comunicações: Comunicação

do Deputado Alberto Pinto Coelho - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários

- Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues -

Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. -

André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Gomes - Célio

Moreira - Chico Uejo - Doutor Ronaldo - Durval Ângelo - Fábio Avelar - Getúlio Neiva -

Gil Pereira - Gláucia Brandão - Ivair Nogueira - João Leite - Luiz Humberto Carneiro -

Maria Tereza Lara - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - 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 Wander Borges, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições
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O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa a

receber proposições.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.867/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores de Bairro Santa Terezinha,

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

Santa Terezinha, com sede no Município de Timóteo.

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

Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2010.

Juninho Araújo

Justificação: A Associação de Moradores do Bairro Santa Terezinha, 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 promover melhores condições, individuais e coletivas. Estuda os

problemas da comunidade, procurando solucioná-los junto às autoridades

competentes, tendo em vista os interesses maiores da coletividade. Promove cursos

de capacitação profissional e palestras, abordando assuntos pertinentes à educação

de trânsito, educação sanitária, etc. Portanto, por ser de suma importância, conto com

o apoio dos nobres colegas para a aprovação do presente 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 4.868/2010

Declara de utilidade pública o Lar da Esperança - Asilo, com sede no Município de

Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar da Esperança - Asilo, com sede no

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

Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2010.

Fahim Sawan

Justificação: O Lar da Esperança – Asilo é uma associação privada, sem fins

lucrativos, cuja finalidade é proporcionar uma melhor qualidade de vida aos idosos

que ali vivem. São pessoas com mais de 60 anos, que necessitam de amparo, e que

ali se encontram muitas vezes em consequência do abandono da família ou por

dificuldades financeira.

À frente desse trabalho honroso e louvável, estão pessoas de idoneidade

incontestável e que realizam um trabalho sério, sempre atentas às disposições

estatutárias da entidade, suas finalidades e objetivos, não se esquecendo de

observar também o que dispõe o Estatuto do Idoso.

Com o intuito de incentivar trabalhos sociais sem finalidade lucrativas, prestados

por pessoas de reputação ilibada, e com o fim único de promover o bem-estar social,

solicito o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.598/2010, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja encaminhado aos

Deputados Federais e aos Senadores por Minas Gerais pedido de providências para

a rejeição do Projeto de Lei nº 4.548/98, que pretende descriminalizar os maus- tratos

a animais domésticos ou domesticados. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 6.599/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Jane Ribeiro Silva, Desembargadora, pelos serviços

prestados ao Poder Judiciário. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.600/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça - CAO - da

Infância e da Juventude, ao Juizado da Infância e da Juventude, ao Conselho

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao Conselho Tutelar Centro-Sul e

à Divisão de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente - Dopcad-MG -
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pedido de providências com relação a atos infracionais que vêm sendo praticados por

grupo de crianças e adolescentes, encaminhando-se também relatório referente a tais

atos. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Comunicações

- 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 destinar esta parte da reunião à

realização do ciclo de debates “Desafios da mobilidade urbana na Região

Metropolitana de Belo Horizonte”.

- A ata desse evento será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

A Sra. Presidente (Deputada Maria Tereza Lara) - Estão reabertos os nossos

trabalhos ordinários.

Encerramento

A Sra. 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.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 26/8/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Alberto Pinto Coelho notificando o falecimento do Sr. Renato Lúcio

Pires, ocorrido em 7/8/2010, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o Centro de Educação Infantil Crianças de Jesus pelos 11

anos de sua constituição (Requerimento nº 6.466/2010, do Deputado Wander

Borges);
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de congratulações com a Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais pelo Dia do

Engenheiro Florestal e pelos 50 anos da engenharia florestal no Brasil (Requerimento

nº 6.476/2010, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a família do Sr. José Rabello pelo centenário de seu

nascimento (Requerimento nº 6.477/2010, do Deputado Domingos Sávio);

de apoio (a ser encaminhada aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do

Conselho Nacional de Assistência Social) ao Projeto de Lei nº 3.077/2008, bem como

às sugestões de alteração do projeto constantes em documento do Conselho

Estadual de Assistência Social (Requerimento nº 6.478/2010, da Comissão de

Participação Popular);

de aplauso à Igreja Batista Betel de Curvelo pelos 11 anos de sua fundação

(Requerimento nº 6.501/2010, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Edson Moreira, Delegado Chefe do Departamento de

Investigação, e sua equipe pelo brilhantismo, destemor e competência com que vêm

conduzindo as investigações sobre o desaparecimento de Eliza Samudio

(Requerimento nº 6.502/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a comunidade de Natércia pelos 86 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 6.503/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Associação dos Moradores do Bairro Santa Maria pelos

23 anos de sua constituição (Requerimento nº 6.519/2010, do Deputado Wander

Borges);

de congratulações com a Associação Rural de Assistência ao Barbosa do Meio

pelos 21 anos de sua fundação (Requerimento nº 6.520/2010, do Deputado Wander

Borges);

de congratulações com a Associação Esportiva Democrata pelos oito anos de sua

constituição (Requerimento nº 6.521/2010, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a entidade Mangueiras Esporte Clube pelos oito anos de

sua constituição (Requerimento nº 6.522/2010, do Deputado Wander Borges);

de aplauso (a ser encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado) ao

Projeto No Fundo Justiça, destinado a captar recursos para o Fundo da Infância e

Adolescência (Requerimento nº 6.538/2010, da Comissão de Direitos Humanos);
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de apoio (a ser encaminhado aos Deputados Federais e aos Senadores

representantes de Minas Gerais) ao Projeto de Lei Complementar nº 134/2009, que

institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - Sinase (Requerimento nº

6.541/2010, da Comissão de Direitos Humanos);

de congratulações com a Sra. Márcia Milanez por sua posse como membro da

Corte Superior do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Requerimento nº 6.548/2010,

do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Edivaldo George dos Santos por sua posse como

membro da Corte Superior do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Requerimento nº

6.549/2010, do Deputado Wander Borges);

de aplauso ao Cb. PM Luiz Fernando Portes, ao Cb. PM Robson Fabiano de Ávila,

ao Sd. PM Geraldo Nunes da Nóbrega Neto e ao Sd. PM Daimon Bruneli de

Camargos, lotados na 61ª Companhia da PMMG, de Conselheiro Lafaiete, por sua

participação no projeto Patrulha Rural (Requerimento nº 6.576/2010, da Comissão de

Segurança Pública);

de aplauso aos policiais da 9ª Companhia Independente da PMMG que

implantaram o Projeto Rede de Vizinhos Protegidos em Araguari (Requerimento nº

6.577/2010, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais que menciona, lotados na 22ª Companhia Independente da

PMMG, de Caratinga, pelo trabalho que vêm realizando, especialmente na repressão

ao tráfico de drogas na região (Requerimento nº 6.578/2010, da Comissão de

Segurança Pública).
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